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Školství...

VOŠka může být
alternativou studia
Přestože většina mladých lidí prahne po studiu na vysoké škole, vyšší
odborné školy mohou být vhodnou,
mnohdy i vhodnější alternativou –
studium je zde zaměřené na praxi a
součástí jsou odborné stáže ve firmách.
Jak se liší studium na vysoké škole
a vyšší odborné škole?
Samozřejmě záleží na oboru a škole, kterou si vyberete – můžete narazit jak na vysokou školu tak i na
VOŠku, kde je studium spíše fraškou, tak naopak na takovou, kde je
výuka náročná a ve škole strávíte
celý týden. Stejně je to i s kvalitou
výuky, která se liší škola od školy –
na mnohých VOŠkách učí stejní lidé
jako na vysokých školách, či přímo
odborníci z praxe. Důležité je tedy
podívat se na reference k dané škole. Pokud si vyberete prestižní školu
s dobrou pověstí, jistě vás budoucí
zaměstnavatelé po úspěšném ukončení studia rádi upřednostní.
Studenti si vyšší odborné školy
mnohdy vybírají kvůli oborům, které vysoké školy nenabízejí, nebo se
jejich studijní náplň na vysoké škole liší. Co se týče dálkového studia,
pak nabídka právě na VOŠkách bývá
rozsáhlejší.
Další výhodou vyšších odborných

škol je menší akademičnost – zatímco vysoké školy jsou zaměřeny spíše teoreticky a jen málokdy máte
možnost si poznatky během studia
vyzkoušet přímo v praxi (pokud si ji
nezajistíte sami), na vyšších odborných školách bývá praxe běžnou
součástí studia, což jistě oceníte při
hledání budoucího zaměstnání.
Nevýhodou však je placení školného, které je povinné nejen na soukromých školách (kde se ceny za semestr pohybují mezi 15–30.000 Kč), ale
i na těch státních (výše školného je v
řádech stovek až tisíců korun). Mnohé školy však poskytují prospěchové
nebo sociální stipendium.
Přijímací řízení většinou probíhají v několika kolech – školy vypisují
ještě druhé kolo přijímacího řízení
na konci srpna a někdy i kolo třetí
během září. Na vyšší odborné škole získáte titul DiS. – diplomovaný
specialista. Pokud se rozhodnete ve
studiu pokračovat, mnohé vysoké
školy vám pak umožní získání titulu
Bc. za jeden či dva roky, jestliže již
máte vyšší odbornou školu úspěšně
za sebou.
Bližší informace dostanete na bezplatné telefonní lince 800 100 570
nebo naleznete na www.sokrates.
cz.
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Dálkové studium v oborech:
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