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Studuj aplikovanou psychologii



Screenshots

Díky studiu psychologických předmětů budete lépe rozumět sobě i ostatním. 
Předměty jako psychologie osobnosti, sociální psychologie a další, jsou zacíleny 
do pracovního kontextu a na práci s lidmi. Naučíte se jednat a pracovat s různými typy 
lidí, a také zohledňovat, jak funguje lidská mysl při nastavování procesů v organizacích. 
Osvojíte si metody účinné komunikace a interakce v týmech a mezilidských vztazích. 
Stanete se profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů a osvojíte si metody psychologie 
práce a organizace a personální psychologie.

Sociologie a interkulturalita
Prostřednictvím studia těchto předmětů porozumíte odlišnostem různých kultur, 
zákonitostem jejich působení, a také tomu, jak nás ovlivňují v každodenní práci 
v organizacích. Naučíte se pracovat s rozdíly přínosným způsobem, jak pro své nebo 
budoucí zaměstnavatele, tak i ve vlastním podnikání. Díky interkulturnímu pohledu 
budete schopni pomáhat organizaci nejen při práci s cizinci, ale i při řešení dalších 
výzev současnosti jako jsou diverzita, age management, generace X, Y, Z, mileniálové  
a další.

Personální a interkulturní management je mimořádný studijní program, 
kde jsou s psychologií propojené další zajímavé předměty, které vám 
otevřou široké možnosti uplatnění.

O STUDIU

Psychologie 

SOCIÁLNÍ 
A KULTURNÍ 
ANTROPOLOGIE
2 dny 

Podrobnějš í  informace naleznete na www.vsaps .cz/studium/ 

Management, ekonomie a ekonomika
Předměty z oblasti ekonomických oborů, do nichž spadá i management, vám umožní 
získat orientaci v tržním prostředí, seznámíte se s jeho zákonitostmi a možnostmi. 
Také se naučíte jak je uplatňovat v procesech a postupech v manažerské praxi.

Když se do školy těšíte...



Absolventi říkají o studiu 
Nejvíce vzpomínám na tolik potřebné pochopení, individuální přístup,
opravdovou podporu, snahu najít řešení a především pozitivní přístup 
a doslova neutuchající (nakažlivý) úsměv a entuziazmus ze strany
studijního oddělení, ale i většiny pedagogů.  Velmi zajímavé, přínosné
přednášky na vysoké nejen teoretické úrovni, ale především praktické. 
Za zmínku rozhodně stojí aplikace asertivních pravidel, technik 
v praktickém tréninku či cvičeních, možnost si nepochopené doslova
"osahat" například simulace pracovního dne, v nové firmě na školním
programu. Nebo možnost poznat mnohem lépe sám sebe a jak se sebou
pracovat samostatně či v týmu. Koučink, mentoring, psychologické
osobnostní testy atd. 

VŠAPs jsem se rozhodl studovat tak nějak „náhodou“. Nevedla mě ke 
studiu potřeba rozšíření vzdělání v pracovním uplatnění, ale hlavně touha 
po osobním rozvoji a poznávání. Lákala mě oblast vzdělávání se zaměřením 
na psychologii, ale říkal jsem si, že je to pro mě vzdálené jak časově, tak 
náročností studia. Musím vyzdvihnout skvělý přístup studijního oddělení, 
upřímná snaha pomoci se vším co bylo v jejich silách. Student se v počátku 
potřebuje zorientovat v novém prostředí a téměř rodinná atmosféra 
studijního oddělení je obrovskou podporou po celou dobu studia. Podobně
od většiny pedagogů velmi vstřícný přístup se snahou pomoci. Přehledný 
přístup ke studijním materiálům, srozumitelnost splnění zadaných 
studijních úkolů.

Vysoká škola  apl ikované psychologie ,  Akademická 409,  Terezín ,  www.vsaps .cz

Vysokou školu aplikované psychologie jsem znala již dříve z přednášek 
pro veřejnost. Když jsem zjistila, že nabízí i kombinované bakalářské 
studium studium,  neváhala jsem a hned jsem se přihlásila. Bylo to rychlé 
a spíše intuitivní rozhodnutí, které se vyplatilo. Od první chvíle mě studium 
bavilo, předměty, vyučující, studijní oddělení a spolužáci, ze kterých se stali 
přátelé na celý život. Prohloubila jsem si vědomosti o teorii, ale i praxi 
v oblastech, ve kterých pracuji. Zároveň jsem si rozšířila obzory o předměty, 
se kterými jsem se zatím neměla možnost setkat, jako je například 
antropologie. Byly to krásné tři roky.

Za tři roky mého studia na VŠAPs jsem získala mnoho znalostí z oblasti 
psychologie, managementu a interkulturality. Obor pro mě byl natolik 
atraktivní a přístup všech zaměstnanců školy přívětivý, že jsem si mnohdy 
nepřipadala jako bych navštěvovala školu. Těšila jsem se na každý den, 
který jsem mohla strávit na akademické půdě, a to díky skvělým 
zaměstnancům školy, ale také díky spolužákům, ze kterých se stali přátelé 
na celý život. Byla jsem vděčná, že jsem měla možnost setkávat se 
s odborníky z praxe, kteří nám předávali cenné zkušenosti a vědomosti, 
které se dají aplikovat jak v pracovní sféře, tak v osobním životě. 
Prostřednictvím výtečných pedagogů, zajímavých předmětů a workshopů 
jsem si uvědomila, že psychologie a její prolínání v ostatních oborech 
je mou životní volbou a začala jsem studovat jednooborovou psychologii. 

Bc. Eva K.

Bc. Václav M.

Bc. Jan Z.

Bc. Marie K.



tříleté denní prezenční bakalářské studium
tříletá kombinovaná forma studia

Studijní program je zaměřený na aplikovanou psychologii v oblasti 
managementu a lze jej studovat ve dvou formách: 

Součástí profesně zaměřeného studijního programu je absolvování pracovních 
stáží a praxí, které zvyšují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.
Studium tvoří vedle přednášek také aktivní semináře, workshopy 
a praxe ve vybraných firmách a organizacích. Zde si prostřednictvím vlastní 
zkušenosti ověříte používání získaných poznatků v praxi. 
Zajímavé propojení psychologie s dalšími předměty vám umožní také jejich 
aplikování v osobním a pracovním životě.

Přijímací řízení probíhá na základě uchazečem předložených dokumentů.
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Bez přijímací zkoušky

Více informací a přihlášky :
www.vsaps.cz

kontakt: 
studijni@vsaps.cz

+420 416 782 369 
+420 727 863 424

Vysoká škola aplikované psychologie, Akademická 409, Terezín, www.vsaps.cz

Podmínky přijetí
Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské 
vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
Zaslání strukturovaného životopisu 
Zaslání motivačního dopisu 
Úhrada administrativního poplatku za přihlášku 400 Kč

https://www.facebook.com/vs.aplikovane.psychologie
https://www.instagram.com/vsaps_official/
https://www.linkedin.com/company/vysok%C3%A1-%C5%A1kola-aplikovan%C3%A9-psychologie/?viewAsMember=true

