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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Přihlašuji se závazně na PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
v akademickém roce 2019/2020 v následujícím oboru:
1. PSYCHOLOGIE (absolvování 10-ti předmětů z oboru psychologie ve dvou semestrech)
2. PERSONÁLNÍ MANAGEMENT (absolvování 10-ti předmětů z oboru personální management
ve dvou semestrech)

3. INTERKULTURALITA (absolvování 10-ti předmětů z oboru interkulturality ve dvou semestrech)
4. PRŮŘEZOVÝ VÝBĚR PŘEDMĚTŮ (absolvování libovolného počtu předmětů ze studijního
plánu studijního programu Personální a interkulturní management)

Mám zájem absolvovat CŽV v tomto režimu:
A/ Kompletní studium 10-ti
předmětů, vč. seminárních
prací, zápočtů a zkoušek.

B/ Absolvování cyklu 10-ti
předmětů, bez seminárních
prací, zápočtů a zkoušek.

Lze uznat v případě rozhodnutí
dále studovat na VŠAPs.
Nutno doložit kopii maturitního
vysvědčení.

Nelze uznat v případě rozhodnutí
dále studovat na VŠAPs.
Není nutné přiložit maturitní
vysvědčení.

C/ Účast na vybraných
přednáškách a seminářích (bez
seminárních prací, zápočtů a zkoušek).

Název/názvy vybraných předmětů
uveďte na 2. straně přihlášky.
Není nutné přiložit maturitní
vysvědčení.

Do čtvercových políček označte prosím křížkem Vámi vybranou variantu.

Jméno a příjmení*:

........................................................................................................

Datum a místo narození*: .......................................................................................................
E-mail:

........................................................................................................

Telefonní kontakt:

........................................................................................................

Adresa trvalého bydliště:

........................................................................................................

* údaje potřebné pro vystavení osvědčení o absolvování programu CŽV.

Platba školného podle vybraných variant:
A/ Kompletní dvousemestrální studium 10-ti předmětů, vč. seminárních prací, zápočtů
a zkoušek (s možností uznat v případě Vašeho rozhodnutí pro další studium na VŠAPs)
PSYCHOLOGIE: 21.100,-Kč
PERSONÁLNÍ MANAGEMENT nebo INTERKULTURALITA: 19.600,-Kč

B/ Absolvování dvousemestrálního cyklu 10-ti předmětů, bez seminárních prací,
zápočtů a zkoušek (nelze uznat v případě Vašeho rozhodnutí pro další studium na VŠAPs)
PSYCHOLOGIE: 19.500,-Kč
PERSONÁLNÍ MANAGEMENT nebo INTERKULTURALITA: 18.000,-Kč

C/ Účast na vybraných přednáškách a seminářích (nelze uznat v případě Vašeho rozhodnutí
pro další studium na VŠAPs)

Cena za absolvování předmětu v rozsahu 1 den 1.500,- Kč; v rozsahu 2 dny: 3.000,- Kč.
Mám zájem absolvovat tyto vybrané předměty (uveďte názvy předmětů ze studijního plánu
– viz http://www.vsaps.cz/kombinovane-studium):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Celkový počet vybraných předmětů: …………
Celková cena: …………………….. (vypočítá a doplní studijní oddělení VŠAPs podle počtu a rozsahu)
Do čtvercových políček označte prosím křížkem Vámi vybranou variantu.

Školné podle vybrané varianty je nutné uhradit nejpozději do 15. 9. 2019
na účet VŠAPs číslo: 5404010005/4000. Jako variabilní symbol uveďte datum svého narození.
Pro snadnější identifikaci uveďte do textu pro příjemce Profesní CŽV a své jméno.

V ............................ dne .............................

......................................................
vlastnoruční podpis

