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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA POŘÁDÁ VELETRH STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
 

Plzeň, 13. 11. 2015 – Ve dnech 24. a 25. listopadu pořádá Západočeská univerzita v Plzni 
první ročník Veletrhu studijních příležitostí. Zájemci o studium se dozví vše potřebné  
v Sedláčkově ulici 15 a 19, kde se nachází budova filozofické fakulty a Akademického 
centra ZČU s kavárnou a galerií.  
 

„Jelikož převážná většina našich uchazečů pochází z plzeňského a karlovarského regionu, rádi 

bychom jim nabídli možnost seznámit se uceleně na jednom místě s naší studijní nabídkou. 

Místo nákladné účasti na obřích veletrzích pomaturitního vzdělávání chceme raději jít cestou 

kvalitní prezentace v našem městě a kraji,“ uvedl prorektor pro studijní a pedagogickou 
činnost Ladislav Čepička. Univerzita se v posledních letech pravidelně účastní také 
vzdělávacího veletrhu Škola Karlovy Vary. „Chceme, aby se studenti z Karlovarského kraje 

osobně přesvědčili o naší nabídce a přihlásili se na Západočeskou univerzitu, protože ji mají 

z veřejných vysokých škol nejblíže a je schopna vzdělávat odborníky v oborech, které tento 

kraj potřebuje,“ dodal Čepička. 
 
Pozvání na Veletrh studijních příležitostí směřovalo na všechny střední školy Plzeňského  
a Karlovarského kraje, kromě středoškoláků je však otevřen i široké veřejnosti. Na akci tedy 
mohou zájemci dorazit se školní skupinou i jednotlivě, například s rodiči. 
 
„Uchazeči zde na jednom místě získají vyčerpávající informace o nabídce oborů i možnostech 

studia v zahraničí. Zároveň se dozvědí fundované odpovědi na otázky týkající se přijímacího 

řízení, uplatnění absolventů, stipendií, ubytování studentů či studia pro uchazeče se 

speciálními potřebami. Budou zde přítomni zástupci všech devíti fakult, ústavu jazykové 

přípravy, zahraničních vztahů a informačního a poradenského centra univerzity,“ řekla 
Veronika Nováková, vedoucí vnějších vztahů univerzity. 
 
Součástí veletrhu bude také pravidelné setkání s výchovnými poradci z Plzeňského  
a Karlovarského kraje, které pořádá Informační a poradenské centrum ZČU. 

Univerzita chce uspořádáním podzimního veletrhu pomoci zorientovat se ve studijní nabídce 
uchazečům, kteří si právě v tomto období začínají ujasňovat, kam podají přihlášku. Podle 
toho si pak již budou moci vybrat některý z prosincových a lednových termínů dní 
otevřených dveří na konkrétních fakultách. Podrobné informace o Veletrhu studijních 
příležitostí jsou k dispozici na adrese www.zcu.cz/veletrh.  


