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ADAPTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STUDENTŮ  
1. ROČNÍKŮ NA VŠAPs 

 

 
Vážení studenti prvních ročníků,  
 
jak jsme Vás již informovali, Vysoká škola aplikované psychologie připravila pro studenty 
prezenčního i kombinovaného studia studijního oboru Personální a interkulturní management 
úvodní dvoudenní víkendové soustředění.  
 

Termín a místo soustředění:     23. – 24. září 2017 (sobota-neděle)  

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně, Akademická 409 
(před budovou školy je dostatek místa pro zaparkování automobilů) 

 

Co je cílem adaptačního soustředění a co získáte /co si z něj odnesete/? 
Jeho cílem je usnadnit a zpříjemnit Vám první kroky v prostředí VŠAPs. Vedle funkčních částí – 
informací o průběhu studia – se seznámíte i s herními a tréninkovými metodami výuky. 
 

 Budete mít možnost v podobě prvků sociálně psychologického výcviku neformálního 

seznámení s novými kolegy – studenty a pedagogy; 

 Setkáte se osobně s vedením vysoké školy, studijními referentkami, tutory prvních 

ročníků a vybranými vyučujícími na VŠAPs; 

 Získáte důležité informace pro Váš přehled o pravidlech a průběhu studia, o informačním 

systému VŠAPs; 

 Budete mít možnost zeptat se na vše, co Vás v souvislosti se studiem zajímá; 

 Absolvování adaptačního soustředění je předpokladem úspěšného studia na VŠAPs. 

 Za absolvování Vám bude udělen a zapsán do indexu zápočet z předmětu „Úvod do 

studia“. 

Organizační informace: 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 SOBOTA 23. září 2017: celodenní program bude zahájen v 9:00 hodin (prezence od 8:30 

hodin). Ve 20:00 hodin začne večerní část programu (předpokládané ukončení v cca 22 až 

23 hodin).   

 NEDĚLE 24. září 2017: program bude probíhat od 9:00 hod. a ukončení je plánováno na 

15:30 hod. 

 



Rámcový program adaptačního soustředění: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA 23. 9. 2017 
  9:00 –   9:30 hod.    Uvítání (kolegium rektora VŠAPs) 
 Kdo přichází ať dobrou vůli má. 
  9:30 – 10:15 hod.   Představení školy a rektora  
 a prorektorky formou  SPV cvičení  
 Kdo a co jsme? 
10:30 – 12:00 hod.   Představení studijních referentek  
 formou SPV cvičení  
 Kam přijít, když mám problém  
 nebo naopak dobrou náladu?  
12:00 – 12:30 hod.    SPV (objetí) 
 Objímáme se zdarma. 
12:30 – 14:00 hod. O B Ě D   
 Láska ke škole jde přes žaludek.  
14:00 – 14:30 hod.   Představení tajemníků VŠAPs 
 Jsou tajemníci tajemní? 
14:30 – 15:30 hod. SPV (reportéři) 
 Jaké je to být reportérem? 
15:45 – 17:00 hod.  Tutoři a pedagogové                         
 Kdo to je? Kdo umí, ten učí. 
17:15 – 18:00 hod.   SPV (padání s feedbackem) 
 Kdo mne chytí?  
18:00 – 19:30 hod. Večeře   
 Good apetit. 
19:30 – 20:00 hod.  SPV 
 KDO JSI? 
Od 20:00 hodin   Volný program, zpěv, tanec a povídání   
 Světlo ve tmě …. 
 

NEDĚLE 24. 9. 2017 
  9:00 –   9:30 hod.    SPV (rozehřívačka) 
 Co nás rozehřeje? 
  9:30 – 10:45 hod.   Pravidla psaní prací a citování   
 Jak psát psaníčka na zápočty. 
11:00 – 12:00 hod.   SPV (slepecký program, 
 asertivita) 
 Koukám a nevidím. 
12:00 – 13:30 hod. O B Ě D    
13:30 – 14:30 hod.   SPV (triangulární teorie lásky, 
 plný jógový dech) 
 Teorie lásky s plným dechem. 
14:30 – 15:30 hod. Zhodnocení a závěr 
 Na shledanou na výuce! 
 


