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PROČ STUDOVAT CŽV?

Vzděláváte se dle svých možností a kapacity. Nemusíte absolvovat

všechny předměty v plném rozsahu ani je uzavírat zkouškou nebo

zápočtem. Úspěšně absolvované předměty zakončené zkouškou nebo

zápočtem mohou být započteny v řádném bakalářském studiu.

 

Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce, úspěšní
absolventi obdrží certifikát z Vysoké školy aplikované psychologie.
 

FORMA STUDIA
Kombinovaná - 155 hodin
v 10 dvoudenních soustředěních (víkendy v čase 9:00 - 17:00) 

v rozsahu 144 hodin prezenční výuky a 11 hodin on-line výuky
 

4 webináře + on-line konzultace s vyučujícími během celého roku

 

Školné za 1 semestr kombinovaného studia je  24 900 Kč.
 

OBDOBÍ STUDIA
Říjen 2020 - červen 2021
Zahájení studia 2. října 2020

 

Studium je koncipované jako vysokoškolský studijní program.

Kombinuje přednášky a semináře s online výukou probíhající formou

webinářů a systematicky zadávaných úkolů a individuální zpětné vazby.

Studium je zaměřené na práci s lidmi v různém prostředí 

s ohledem na kulturu národní i organizační. Získáte základní poznatky 

z oblasti aplikované psychologie, interkulturality a managementu. 

 

Absolvování tohoto programu může být započteno jako první ročník
bakalářského programu Personální a interkulturní management 
v roce 2021, po reakreditaci inovovaného studijního programu.

 

Dvousemestrální program je garantovaný a certifikovaný 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).

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE

Akademická 409, Terezín

www.vsaps.cz

INFORMACE O STUDIJNÍM PROGRAMU PERSONÁLNÍ 
A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT V RÁMCI CŽV 


