24. ZÁŘÍ 2022

SOBOTA: 9 - 17 HODIN

ADAPTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STUDENTŮ
1. ROČNÍKŮ
Cílem adaptačního soustředění je usnadnit a zpříjemnit vám první
kroky v prostředí Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.
Vedle funkčních částí a informací o průběhu studia se seznámíte
i s herními a tréninkovými metodami výuky.

Budete mít možnost neformálního seznámení s novými kolegy - studenty a pedagogy
- v podobě prvků sociálně psychologického výcviku (SPV)
Setkáte se osobně s vedením VŠ, studijními referentkami a vybranými pedagogy
Získáte důležité informace o pravidlech a průběhu studia, o informačním systému
Budete mít možnost zeptat se na vše, co vás v souvislosti se studiem zajímá

Absolvování adaptačního soustředění vám usnadní zahájení studia na VŠAPs

Akademická 409, 411 55 Terezín
studijni@vsaps.cz

416 782 369, 727 863 424

www.vsaps.cz

PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ:
8:30 - 9:00 hodin Prezence účastníků

Kdo přichází, ať dobrou vůli má.

9:00 - 10:30 hodin Uvítání, představení školy, rektora, prorektorek,
přítomných pedagogů, tajemnice, studijních referentek
Informace ze studijního oddělení

Kdo a co jsme?

10:30 - 11:30 hodin SPV - 1. část: zážitkové seznámení s dalšími studenty
a pedagogy
11:30 - 13:00 hodin Oběd

Jak poznávat lidi.
Láska ke škole jde i přes žaludek?

13:00 - 14:15 hodin SPV - 2. část: zážitkové aktivity
14:30 - 15:15 hodin SPV - 3. část: zážitkové aktivity
15:30 - 16:15 hodin SPV - 4. část: zážitkové aktivity
16:30 - 17:00 hodin Závěr a rozloučení

Sejdeme se na výuce!

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:
Cena za účast na adaptačním soustředění činí 250,- Kč.
Vzhledem k tomu, že v Terezíně jsou během víkendu omezené možnosti stravování,
zajistili jsme oběd pro účastníky v blízké restauraci Klobouk.
Na výběr je ze dvou variant:
Menu 1: Bramborová polévka
Kuřecí řízek, bramborová kaše

Menu 2: Bramborová polévka
Smažený sýr, vařené brambory

Zajištění vybraného menu je nutné předem objednat prostřednictvím online formuláře na
odkaze v průvodním dopise této pozvánky.
Účastnický poplatek prosím uhraďte do 18. 9. 2022 na účet školy č. 289 722 927 / 0300.
Jako variabilní symbol uveďte 24092022. Pro snadnější identifikaci napištete do textu pro
příjemce své jméno.
Po dobu trvání soustředění bude bezplatně k dispozici voda, káva a čaj. Ve škole je rovněž
nápojový automat a automat na drobné občerstvení (limonády, sušenky, bagety).
Před budovou školy je dostatek místa pro zaparkování automobilů. Terezín je dobře
dostupný z Prahy autobusem nebo vlakem do zastávky Bohušovice nad Ohří.

Těšíme se na vás!

