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PŘIHLÁŠKY KE STUDIU  
NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 

 

Rektor Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně prodlužuje termín 
přijímání přihlášek na prezenční a kombinovanou formu studia studijního 
oboru Personální a interkulturní management.  

Přihlásit se můžete do 31. srpna 2016 on-line nebo prostřednictvím formuláře 
SEVT na www.vsaps.cz.   

 

 Přijímací pohovory 

Přijímací řízení k dennímu a kombinovanému studiu probíhá v Terezíně, 
v budově VŠAPs nebo v Praze, v sídle zřizovatele (Podnikatelský institut 
PYRAMIDA, s.r.o., Karlštejnská 30, Praha 5). 

Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání 
zakončené maturitní zkouškou. Předpokladem přijetí ke studiu jsou prokázané 
základní vědomosti ze společenských věd v rozsahu středoškolských osnov a 
kulturní a historický přehled uchazeče. 

Přijímací řízení se koná před přijímací komisí, složené ze tří akademických 
pracovníků VŠAPs, která podle dosažených výsledků rozhoduje o přijetí 
uchazečů. 

Příjímací řízení se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Uchazeč může získat 
maximálně 100 bodů. 

1. Písemná část zkoušky (maximálně 50 bodů) obsahuje: 
 Test obecných studijních předpokladů (úlohy, ve kterých se uplatňuje 

logické uvažování), znalostí základů společenských věd v rozsahu 
středoškolských osnov – psychologie (obecná, osobnosti, vývojová a 
sociální), filozofie (základní filozofické směry, hlavní etapy vývoje 
filozofického myšlení), sociologie (společnost, skupiny, organizace, 
sociologie malých a velkých skupin), etika (hodnoty, otázky dobrých 
mravů, společenské normy) a kulturní a historický přehled. 

 

http://www.vsaps.cz/


Vysoká škola aplikované psychologie 
Akademická 409, 411 55 Terezín; tel.: 416 782 369    
 

 
 

 
Úspěšné absolvování písemné části (získání minimálního počtu 25 bodů) je 
podmínkou pro absolvování ústní části zkoušky. 

2. Požadavky na ústní část zkoušky (maximálně 50 bodů): 
 Předložení seznamu přečtené odborné literatury (max. 10 bodů).  
 Rozhovor, zaměřený na orientaci v přečtené odborné literatuře a o 

zájmových a pracovních aktivitách uchazeče (max. 25 bodů). 
 Motivační rozhovor, zaměřený na motivaci uchazeče ke studiu a k výkonu 

budoucího povolání (max. 10 bodů). 
 Zkouška v porozumění textu v anglickém nebo německém jazyce – 

prokázání porozumění psanému textu pomocí kontrolních otázek a 
diskuse (max. 5 bodů). 

 
Minimální počet získaných bodů z ústní části je 30.  
Minimální celkový počet bodů pro úspěšné absolvování přijímacího řízení je 55 
bodů. 

Při přijímacím řízení zohledňujeme i výsledky Národních srovnávacích zkoušek 
(NSZ). 

 

Všechny další potřebné informace a odkazy naleznete na www.vsaps.cz.  
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