VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.
Akademická 409, 411 55 Terezín
T: 416 782 369, 727 863 424
E-mail: info@vsaps.cz, www.vsaps.cz
POKYN REKTORA
ČÍSLO 202209
o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2022/2023
Rektor Vysoké školy aplikované psychologie vyhlašuje podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb.
pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení do bakalářského studijního programu
Personální a interkulturní management – forma prezenční a kombinovaná, standardní doba
studia 3 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 100.
Termín zahájení přijímání přihlášek: 14. 3. 2022
Termín odevzdání přihlášek a kompletní dokumentace (4. kolo): do 30. 9. 2022
Podmínky přijetí k bakalářskému studiu:
•

•

•
•
•

Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání
zakončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního
vysvědčení).
Podání platné přihlášky ke studiu elektronicky na odkaze:
https://vsaps.moggis.cz/prihlaska.php nebo prostřednictvím přihlášky k vytištění zde:
http://www.vsaps.cz/data/2017/01/08/21/prihlaska_vsaps.pdf
Včasné uhrazení administrativního poplatku 400,- Kč
Zaslání strukturovaného životopisu
Zaslání motivačního dopisu / žádosti o přijetí – uveďte důvody ke studiu na Vysoké
škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4)

Průběh přijímacího řízení:
•
•

•

Přijímací řízení probíhá na VŠAPs bez přijímacích zkoušek, na základě hodnocení
uchazečem předložených dokumentů.
O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, odst. 3 Zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
rektorem pověřená komise, složená ze tří akademických pracovníků VŠAPs, která
předkládá své rozhodnutí ke schválení rektorovi VŠAPs.
Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů a
náležitostí (viz výše) spojených s přihlášením ke studiu na VŠAPs. Uchazeče vyrozumí
o výsledku do 5 dnů od doručení kompletní dokumentace a přihlášky ke studiu na VŠAPs.

Více informací o studiu a přijímacím řízení na https://www.vsaps.cz/studium/.

V Terezíně, dne 30. 8. 2022
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
rektor Vysoké školy aplikované psychologie

