Den otevřených
dveří na VŠPJ
KDY
2. února 2017
od 9:00 do 15:00 hodin

KDE
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, Jihlava

Podrobné informace o jednotlivých oborech a možnost vyzpovídat naše studenty a pedagogy budete mít po celý den
v těchto učebnách:

Technické obory
Posluchárna P2 a specializované laboratoře – uvidíte unikátní plicní model, který
umožňuje využít skutečnou plíci pro výzkum
bez použití laboratorních zvířat, 3D tisk a
mnohem více.
Laboratoř zpracování signálu a multimedií
„Nahrávací studio“

Zdravotnické obory
začátek prohlídek ve vstupních prostorách
školy v 9:00, 11:00, 12:00 a 14:00 hodin

Učebna ZDR1 nakoukněte s námi do specializované učebny - „nemocničního pokoje“
Učebna ZDR2 prohlédněte si specializovanou učebnu oboru porodní asistentka
včetně modelů dětí

Představení studijních oborů

Ekonomické obory

Skupinové prohlídky školy

uslyšíte v 10 a ve 13 hodin v Aule VŠPJ.
S jednotlivými obory studia vás seznámí přímo naši studenti. Přivítá vás rektor VŠPJ
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. a dozvíte se
také více informací o studiu samotném.

Chcete si podat přihlášku ke
studiu? Není nic jednoduššího!
Připravili jsme pro vás učebnu s počítači, kde
budete moci dle návodu snadno podat elektronickou přihlášku na zvolené obory studia.

Přihlášky ke studiu můžete podávat
také z domova již nyní na www.vspj.cz

Posluchárna P1 a Učebna V7 – Vytáhněte
se v soutěži ve finanční gramotnosti FinGR
Play a vyhrajte zajímavé ceny. Zkuste si
to nanečisto na www.fingrplay.cz

Sociální obory
Učebna ZSP – pociťte pohodovou atmosféru neobvyklé učebny a vyzkoušejte si třeba
jednu z terapií sociální práce

Cestovní ruch
Zasedací místnost – přijďte si na chvilku
posedět a podívat se, kam jezdí naši studenti cestovního ruchu.
Připraví vám
k tomu kávu nebo čaj.
Nevíte kam jet na hory? Naše Cestovní
kancelář je vám k dispozici – jako jediná
vysoká škola máme vlastní cestovní kancelář, kde naši studenti cestovního ruchu získávají praktické zkušenosti a dovednosti.

Naplánujte si výlet po Jihlavě
Naše cestovní kancelář pro vás na tento den připravila SPECIÁLNÍ BALÍČEK ZAHRNUJÍCÍ OBĚD
(polévka, hlavní jídlo a nápoj – čaj) ve školní menze v čase 12:30 – 13:30 hod. a komentovanou prohlídku centra města Jihlavy v čase od 14:00 do 15:00 hod. Cena balíčku je 85,- Kč za osobu.
Více informací a možnost rezervace na http://bit.ly/2jjO8rW

Navštivte s námi ZOO Jihlava
Každou hodinu losujeme 10 výherců vstupenky do ZOO s 50% slevou, platné i po celý víkend.

Kde nás najdete
Vysoká škola polytechnická Jihlava sídlí na Tolstého 16 v Jihlavě, GPS: 49.3989019N, 15.5825253E

Jak se k nám dostanete?
Autem
Parkovat můžete na velkém parkovišti VŠPJ na Fritzově ulici, vjezd na nároží ulic Fritzova a Nerudova,
odtud pěšky cca 500m ke vchodu z ulice Tolstého (viz mapa níže)
Autobusem
Z autobusového nádraží ICOM pěšky cca 300 m do mírného stoupání, na hlavní silnici poté doprava ke
vchodu do budovy.
Vlakem
Z vlakového nádraží „Jihlava“ trolejbusem BI na zastávku Sokolovna, budova VŠPJ od zastávky cca
50m ve směru jízdy trolejbusu za novinovým stánkem (doba jízdy 8 minut, zastávky: Hlavní nádraží ČD Na Vyhlídce - Jiřího z Poděbrad - Pod Ján. kopečkem - Gorkého - Chlumova - Dům kultury - Sokolovna)

