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Víte, co je imatrikulace? Drželi jste někdy v ruce studijní katalog? Zažijte pravou 

vysokoškolskou zkoušku ještě na střední. Získejte svůj první diplom ještě před  maturitou! 

 

           

              

             

           

       

 

Idea UMK se zrodila v hlavách několika absolventů GMK, po čtyřech ročnících UMK 

zaznamenalo pětiletou pauzu a poté ji převzala skupina studentů,  kteří se dříve UMK účastnili 

jako studenti. Tento projekt je vzdělávací pro obě strany účastníků. Středoškolští studenti 

získávají informace o VŠ terminologii, průběhu akademického roku a orientují se v něm. 

Dalším cílem, který si UMK klade, je pomoci SŠ studentům při rozhodování zda a na jakou 

VŠ si podat přihlášku. A to tím nejosobnějším způsobem, tedy diskuzí s vysokoškolskými 

studenty (dále lektoři) mnohých českých univerzit, kteří mohou podat poměrně slušný náhled 

na svou školu, fakultu či přímo obor a případným zájemcům v mnohém poradit.  V neposlední 

řadě jsou studentům podávány zajímavé a užitečné informace formou přednášek od lektorů. 

Tyto přednášky jsou užitečné i pro lektory. Lektoři mají možnost svou 100 minutovou 

přednášku na vlastní téma. Získávají tím prezentační zkušenosti, plynulý projev, interagují 

s publikem a mají možnost reprezentovat svou školu mezi středoškoláky.  

 

               

            

             

             

          

Mimo samotnou vzdělávací funkci UMK, kdy si studenti sami vybírají předměty ze  studijního 

katalogu, zapisují se na ně prostřednictvím internetu, chodí na přednášky, učí se a skládají 

zkoušky, se mohou studenti účastnit mnohých sportovních a jiných herních aktivit či trávit 

volno na „kolejích“.  

 

Pro více informací navštivte www.univerzitamk.cz nebo nás kontaktujte na emailové adrese 

info@univerzitamk.cz. 

 

Každý prvák na VŠ se musí nejdříve zorientovat ve všech pojmech a principech, které mu jeho 
rozhodnutí nadělilo. Mezi to patří například otázky co je to imatrikulace, jak funguje kreditové 
hodnocení předmětů nebo také jak se žije na kolejích. Tyto tajemství se se studentovi odtajňují 
běžně až za pochodu, když už po něm univerzita požaduje aktivitu. Náš projekt podává tyto 
informace formou 5 denního kurzu před nástupem na vysokou školu.

Vysokoškolský systém je pro mnohé středoškoláky a občas i pro ty lenivější vysokoškoláky 
velkou neznámou. Přitom není nic jednoduššího než se zbavit obav z neznáma a vyzkoušet si 
vysokou školu ještě před ostrým nástupem na výšku. To tu možnost poskytuje Univerzita 
Mikuláše Koperníka (UMK), což je název fiktivní vysoké školy, pětidenního vzdělávacího 
pobytu na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci.

http://www.univerzitamk.cz/
mailto:info@univerzitamk.cz.

