Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409, 411 55 Terezín, IČ: 279 11 586

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 soustředění.

Termín a místo:

13. října 2018 (sobota)

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?
Jeho cílem je usnadnit a zpříjemnit Vám první kroky v prostředí VŠAPs.
Vedle funkčních částí a informací o průběhu studia se seznámíte i s herními
a tréninkovými metodami výuky.







Budete mít, v podobě prvků sociálně psychologického výcviku (SPV), možnost 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;
Účast na adaptačním soustředění je předpokladem úspěšného studia na VŠAPs.
Absolvování je součástí požadavků na udělení zápočtu z předmětu Úvod do studia.

Organizační informace:
ČASOVÝ HARMONOGRAM
 SOBOTA 13. říjen 2018 celodenní program:
- 8:00 hodin: vstupní test z angličtiny pro kombinované studenty (k prezenci se dostavte
v 7:45 hodin)
- 8:30 hodin: prezence adaptačního soustředění pro denní studenty
- 9:00 hodin: zahájení hlavního programu adaptačního soustředění (denní i kombinovaní
studenti)
Ve 20:00 hodin začne večerní část programu (předpokládané ukončení v cca 22 hodin).

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
Pro ty, kteří se nebudou chtít vracet v noci domů a využijí možnost přespání:
 PŘENOCOVÁNÍ VE ŠKOLE: podmínkou je přinést si vlastní karimatku a spacák a potvrdit Vaše
přespání ve škole v návratce. Připravena bude zvlášť místnost pro muže a zvlášť pro ženy.
 UBYTOVÁNÍ V PARKHOTELU: ze soboty na neděli lze také využít ubytování v Parkhotelu v Terezíně
(cca 50 m od školy). Jednolůžkový pokoj stojí 729,- Kč, dvoulůžkový 1.269,- Kč (ceny jsou včetně
snídaně). Ubytování v Parkhotelu si v případě zájmu objednejte sami na e-mailové adrese
info@hotelterezin.cz, event. na tel. čísle 727 979 969 (VŠAPs hromadně nezajišťuje).
 Případně ubytování na koleji Sv. Štěpána v Litoměřicích (Komenského 4, Litoměřice Předměstí,
tel. 416 732 077) si rovněž objednejte sami.

STRAVOVÁNÍ
Po celý den bude bezplatně k dispozici voda, káva a čaj. Ve škole je k nápojový automat a také automat
na drobné občerstvení (limonády, sušenky, bagety).
Vzhledem k tomu, že v Terezíně jsou během víkendu omezené možnosti stravování, je nejjistější vzít si
jídlo sebou. Hromadné zajištění sobotního oběda a večeře proběhne následujícím způsobem:
 OBĚD: bude pro zájemce hromadně zajištěn v blízké restauraci Klobouk. Cena obědového menu činí
95,- Kč a bude si ho každý účastník hradit sám. Na výběr je ze dvou variant:
Menu 1: Bramborová polévka + Kuřecí řízek s bramborovou kaší
Menu 2: Bramborová polévka + Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka
 VEČEŘE: objednat si lze bagetu (šunková nebo sýrová) v ceně 55,- Kč.
Uvedené možnosti zajištění stravy je nutné dopředu objednat prostřednictvím vyplněné Návratky.
Částku za objednanou stravu účastníci uhradí na začátku soustředění.
Ti, kteří budou přespávat ve škole ze soboty na neděli, si zajistí snídani z vlastních zdrojů. Kávu nebo
čaj si mohou uvařit ve studentské kuchyňce.

Rámcový program adaptačního soustředění:
SOBOTA 13. 10. 2018
9:00 – 9:30 hod. Uvítání (kolegium rektora VŠAPs)

Kdo přichází, ať dobrou vůli má.
9:30 – 10:30 hod. Představení školy, rektora a prorektorů, tajemníků
a studijních referentek

Kdo a co jsme?
10:30 – 12:00 hod. SPV I. – zážitkové seznámení s dalšími studenty a pedagogy

Jak poznávat lidi.
12:00 – 13:30 hod. O B Ě D

Láska ke škole jde i přes žaludek?
13:30 – 15:00 hod. SPV II. – komunikace a kooperace
15:00 – 16:30 hod. Pravidla psaní prací a citování

Jak psát „psaníčka“ na zápočty.
16:30 – 18:00 hod. SPV III. – důvěra ve skupině
18:00 – 19:00 hod. Plný jógový dech, dotazy, zhodnocení a závěr

Na shledanou na výuce!
19:00 – 20:00 hod. Večeře

Bon appetit.
Od 20:00 hodin

Volný program, zpěv, tanec a povídání

Světlo ve tmě ….

