Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně, Akademická 409, tel.: 416 782 369, www.vsaps.cz

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠAPs
nabízí možnost studovat vybrané skupiny předmětů.

Vysoká škola aplikované psychologie otevírá

Profesně orientované celoživotní vzdělávání
v akademickém roce 2019/2020.
Pokud z jakýchkoli důvodů nechcete nebo nemůžete absolvovat celé bakalářské studium
studijního programu Personální a interkulturní management, můžete si podle svého
profesního zaměření, svých potřeb nebo zájmů, vybrat z následujících oborů CŽV:
1. PSYCHOLOGIE
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Obecná psychologie,
Ontogenetická psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Psychologie zdraví a psychické
poruchy, Základy psychologie práce a organizace, Psychosociální dovednosti, Komunikační kompetence
v personálním managementu, Sociální patologie a prevence sociálně patologických jevů a Řešení konfliktů.

2. PERSONÁLNÍ MANAGEMENT
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Základy personálního
managementu, Vedení lidí a leadership, Řízení lidských zdrojů, Firemní vzdělávání a firemní kultura,
Management transferu znalostí, Asertivita, mediace a facilitace v personalistice, Skupinová dynamika,
kooperace a týmová práce, Koučink a mentoring, Krizové řízení a Projektové řízení.

3. INTERKULTURALITA
V rámci tohoto vybraného oboru absolvujete následujících 10 předmětů: Kulturní studia, Sociální
a kulturní antropologie, Sociokulturní aspekty globalizace, Etnicita v multikulturní společnosti, Současné
etnické a kulturní procesy, Sociální projevy interkulturních rozdílů, Migrace a integrace v teorii a praxi,
Multikulturalita a společnost, Sociální interakce v multikulturním prostředí a Psychologie kultury.

4. PRŮŘEZOVÝ VÝBĚR PŘEDMĚTŮ ze studijního programu Personální a interkulturní
management
V rámci tohoto oboru můžete absolvovat libovolných 10 předmětů, které jsou ve studijním plánu
studijního programu Personální a interkulturní management na VŠAPs.
V případě, že máte zájem absolvovat výběrově pouze jeden či
více předmětů (avšak méně než 10) z libovolného oboru, lze se
přihlásit a absolvovat jednotlivé předměty samostatně
(získáte potvrzení o účasti).

CŽV můžete absolvovat ve 3 typech režimu:
A. Kompletní studium 10-ti předmětů, vč. seminárních prací, zápočtů a zkoušek.
Získáte certifikát a možnost uznání těchto předmětů, pokud se v budoucnu rozhodnete pokračovat
ve studiu na VŠAPs. K přihlášce je nutné přiložit kopii maturitního vysvědčení. Příplatek za zkoušky
je 800,- Kč za semestr.
B. Absolvování cyklu 10-ti přednášek a seminářů, bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek.
Získáte osvědčení o absolvování vybraných předmětů bez možnosti jejich uznání v případě dalšího
studia. K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení.
C. Účast na vybraných přednáškách/seminářích (bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek).
Získáte osvědčení o absolvování vybraných předmětů bez možnosti jejich uznání v případě dalšího
studia. K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení.
Délka studia: 2 semestry (1 akademický rok)
Rozsah: cca 100 hodin
Cena:
V režimu A je cena za 1 semestr: 13.200,-Kč, v případě možnosti uhradit oba semestry najednou
se cena snižuje o 5%, tedy za oba semestry uhradíte 25.080,-Kč (místo 26.400,-Kč).
V režimu B je cena za 1 semestr: 12.400,-Kč, v případě možnosti uhradit oba semestry najednou
se cena snižuje o 5%, tedy za oba semestry uhradíte 23.560,-Kč (místo 24.800,-Kč).
V režimu C je cena za absolvování předmětu v rozsahu 1 den 1.500,- Kč; v rozsahu 2 dny 3.000,- Kč.
Konečnou celkovou cenu za Vámi zvolené předměty a podle jejich rozsahu vypočítá a do přihlášky vyplní studijní
referentky VŠAPs.

Přihlášky:
Přihlaste se co nejdříve prostřednictvím „Závazné přihlášky“, kterou naleznete na
http://www.vsaps.cz/kurzy/, v části Profesně orientované CŽV. Přihlášku vytiskněte, vyplňte,
podepište a naskenovanou pošlete na adresu bozdechova@vsaps.cz. Do předmětu napište
„Profesně orientované CŽV“.
Přihlášku můžete také osobně vyplnit na studijním oddělení VŠAPs v Terezíně, Akademická 409.

Přihlaste se včas a zajistěte si tak místo v programu
celoživotního vzdělávání na VŠAPs!
Přihlášky na akademický rok 2019/2020 přijímáme do 15. září 2019.

Dvousemestrální programy jsou garantovány a certifikovány Vysokou školou aplikované
psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

