
VÍKEND V OLOMOUCI S GEOINFORMATIKOU
pá - so 20. - 21. dubna 2018

Konzul ta?ní víkend pro uchaze?e o studium  
geoinformat iky na Univerzit? Palackého v Olomouci

Uchaze?i se seznámí s katedrou, 
studiem, p?ijímacími zkou?kami           

a ?ivotem v Olomouci.

Co se b?hem víkendu dozvím?

- jak to na budoucí kated?e vypadá
- co v?echno je?t? budu muset 

ud?lat p?ed tím, ne? na ni 
nastoupím

- jak, kde a za kolik bych mohl 
bydlet a jíst 

- v ?em se bude mé studium li?it  
od ostatních ?kol

- jak se vlastn? do té ?koly dostanu
- jestli musím n?co dohnat 

v  geograf ii, informatice nebo 
angli?tin?

- zkusím si nane?isto test 
z  matematiky a geograf ie

- podívám se do u?eben                             
a laborato?í 

- zkusím si vytvo?it svou první 
mapu

- zeptám se na to, co m? zajímá
- o?ahám si 3D mapy, vyzkou?ím 

eye-tracking a uvidím drony v akci
- potkám se s budoucími u?iteli,  

studenty a spolu?áky
- a hlavn? budu na tom l íp ne? t i , 

co sem nep?ijedou...

Pátek 20. 4.

14 - 16 O  ?em je geoinformat ika v Olomouci?

(základní informace o studiu)

16 - 18 Co vám jinde neuká?í... 

(3D tisk, drony, eye-tracking,  studentky :-)

18 - ?              Jak to chodí doopravdy...

(neformální diskuze se studenty)

Sobota 21. 4.

9 - 12 Jak to napsat? 

(p?ijímací testy z matematiky a zem?pisu nane?isto,

rozbor správného ?e?ení a  postupu, t ipy a triky)

14 - 17 O ?em to následující roky bude?

(první kroky s geoinformatikou, moje první mapa           
a poslední volná sobota :-)) 

17 - 19 Studium u nás není nuda

(fakultativní náv?t?va interaktivního muzea v?dy na?í 
fakulty Pevnost poznání)

Katedra geoinformatiky 

P?írodov?decká fakulta UP

17. listopadu 50, 771 46, Olomouc

www.geoinformat ics.upol .cz, geoinformatics@upol.cz

REGISTRACE ZDE

Ú?AST ZDARMA

mailto:geoinformatics@upol.cz
https://docs.google.com/forms/d/1FaZI0oM9sIWveUEScaeb48YqFoCYbroDyvqHjcAoZgg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1FaZI0oM9sIWveUEScaeb48YqFoCYbroDyvqHjcAoZgg/viewform?c=0&w=1
https://www.facebook.com/groups/65985843920/
https://mapy.cz/s/vK42

