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PRŮVODCE STUDIEM

CO JE NUTNÉ UDĚLAT PŘED TÍM,
NEŽ ZAČNE VÝUKA?
Zapsat se do studia – pokud čteš tohoto Průvodce, pravděpodobně máš první úkol
už splněný.
Nechat se vyfotit a objednat si identifikační kartu studenta VŠPJ (zdarma) nebo ISIC/
ALIVE kartu (za poplatek) – focení proběhne po osobním zápise. Pokud jsi se zapsal
korespondenčně (případně online), budeš se fotit až v září (k focení Tě vyzveme v IS).
Přihlásit se do informačního systému (https://is.vspj.cz) a podrobně se s ním seznámit.
Pro přihlášení slouží údaje (login, heslo) používané pro přístup do e-přihlášky.
Projít školením bezpečnosti práce a požární ochrany v informačním systému (IS) školy –
k proškolení tě vyzve IS a proběhne formou e-learningu.
Pokud jsi absolvoval některé předměty v rámci předchozího studia, můžeš o jejich
uznání požádat prostřednictvím IS. O uznání nejlépe požádej co nejdříve po zápisu do
studia, abys při tvorbě rozvrhu měl již informaci, které předměty již nemusíš studovat.
Podrobnosti najdeš v IS (Metodický pokyn k organizaci výuky).
Vytvořit si rozvrh – postup najdeš na straně 4 (Jak se dělá rozvrh?).
Přihlásit se na zdravotní pojišťovnu a donést tam potvrzení o studiu, které dostaneš při
osobním zápisu nebo o něj požádáš na studijním oddělení (osobně/e-mailem).
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Milí studenti,
chtěla bych vás při této příležitosti přivítat ke studiu na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
Jsme rádi, že jste si zvolili studium na jediné veřejné vysoké škole v Kraji Vysočina.
Do rukou se vám dostává Průvodce studiem, který si klade za cíl usnadnit vstup nově
přijatým studentům do akademického světa, jenž má své tradice, pravidla a odlišnosti,
většinou vyplývající z toho, že každá vysoká škola má právo a povinnost vytvořit si vlastní
předpisy v mezích Zákona o vysokých školách. Pro úspěšné zvládnutí studia je nutné
se s platnými předpisy dobře obeznámit. Tento Průvodce studiem vám přináší nezbytné
minimum, které je nutné znát před započetím studia.
K výše zmíněným akademickým tradicím patří i všem známý akt promoce, kdy je
úspěšnému studentovi předán diplom a právo používat akademický titul. Méně známým
akademickým aktem je imatrikulace, je to akt spojený se zahájením studia a přijetím
studenta do akademické obce. I naše vysoká škola pořádá každoročně imatrikulaci nově
přijatých studentů, takže v případě vašeho zájmu bude možné se na tento akt přihlásit,
projít jím a případně na něj pozvat i své blízké.
Další důležitou akademickou tradicí je i oslovování akademických pracovníků – vašich
budoucích učitelů. Svého učitele oslovujte vždy jeho nejvyšším titulem (zpravidla doktor,
výjimečně inženýr nebo magistr), případně akademickou hodností (profesor, docent),
pokud jí již akademický pracovník dosáhl. Titul profesor neodpovídá běžně používanému
oslovení profesor ze střední školy. Vysokoškolský profesor je velmi vážený a vzdělaný člověk,
jehož jmenuje prezident republiky na doporučení vědecké rady univerzity, proto oslovením
profesor šetřete a používejte ho jen v případě, že se skutečně jedná o vysokoškolského
profesora. Na naší vysoké škole v současné době vyučuje 8 profesorů.
Tento Průvodce studiem by vám měl zejména pomoci zorientovat se v obecném chodu
školy, získat základní informace o právech a povinnostech studenta a zodpovědět vám
první praktické dotazy spojené se studiem. Se stejným cílem je každoročně pořádán
i Akademický den, kde studenti mohou položit své otázky přímo konkrétním lidem, kteří
za chod školy odpovídají. Proto přijďte, rádi vám poradíme a pomůžeme s konkrétními
problémy.
Závěrem mi dovolte popřát vám hodně úspěchů ve studiu, ale i bohaté zážitky, které
ke studentskému životu neodmyslitelně patří. Přeji vám, abyste se ve škole cítili dobře
a abyste dosahovali dobrých studijních výsledků. Záleží pouze na každém z vás, jak využije
nabízených možností a kolik informací či praktických zkušeností a dovedností si odnese
do dalšího života. Studium žádné vysoké školy není lehké, ale věřím, že se vám podaří
všechna úskalí překonat a studium úspěšně zvládnout.

RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
prorektor pro studium
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JAK SE DĚLÁ ROZVRH?
Tvorba rozvrhu probíhá v několika krocích:
1

Registrace předmětů – vybereš si předměty, které budeš chtít v prvním semestru
vystudovat. Optimální je vybrat si předměty dle Doporučeného studijního plánu
(DSP)
Vložení předmětů do rozvrhu probíhá ve dvou vlnách:
•
•
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•
•
•
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13. 9. 2022 od 11:00 – zapisují se předměty dle DSP, tedy ty, které bys měl
nyní studovat
14. 9. 2022 od 14:00 – zapisují se předměty mimo DSP, tedy ty, které bys měl
studovat ve vyšších semestrech (nebo ve vyšších semestrech ty, které bys už
měl mít vystudované)
snaž se registrovat předměty podle DSP, ušetříš si hodně problémů
a starostí při tvorbě rozvrhu
pokud nezvládneš rozvrh sestavit sám, využij Formulář podpory nebo
osobní konzultaci s rozvrhářem (20. 9. a 21. 9. 2022 vždy od 14:00
do 16:00)
hlídej si počet kreditů, během 1. semestru jich musíš získat alespoň 15!

Odeslání zápisového listu do 25. 9. 2022 – toto je hodně důležitý krok, odesláním
se hlásíš ke studiu do dalšího semestru, proto jeho neodeslání znamená ukončení
tvého studia!
Dodatečné úpravy v rozvrhu
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•
•
•

lze je udělat v 1. a 2. výukovém týdnu
můžeš si odregistrovat (zrušit) předmět nebo doregistrovat (přidat) předmět
můžeš si změnit studijní skupinu

Do konce 4. výukového týdne (tedy ve 3. a 4. výukovém týdnu) lze zrušit zapsaný
předmět. Nezapomeň, že předměty které jsi řádně neumístil do rozvrhu, případně
je nechceš studovat, musíš ze zápisového listu nejpozději v tomto termínu
odregistrovat.
Podrobnosti nalezneš v dokumentu Metodický pokyn k organizaci výuky.
Časový plán tvorby rozvrhu je zveřejněn formou Rozhodnutí prorektora pro studium
a nalezneš jej v IS (Studium -> Důležité dokumenty ) nebo ve vzkazech.

Zdá se ti to složité? Přijď si rozvrh vytvořit společně a seznámit se
se školou a spolužáky 13. září od 10:00 ve Výukovém centru VŠPJ*
*podrobnější informace nalezneš na str. 14
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ROZCESTNÍK DLE POTŘEB STUDENTA

Služby

Studium

Skup.

Potřeba

Způsob řešení

potvrzení o studiu

osobně/e-mailem

žádosti o uznání předmětů

elektronicky v IS

změna formy studia

osobně/e-mailem*

změna studijního programu na VŠPJ

osobně/e-mailem*

přerušení studia

osobně/e-mailem*

zanechání studia

osobně/e-mailem*

žádost obecná

osobně/e-mailem*

žádost o výjimku ze SZŘ

osobně/e-mailem*

oznámení o rodičovství

osobně/e-mailem*

studium bez průběžné účasti na výuce

osobně/e-mailem*

informace o studiu

osobně/e-mailem

změny osobních údajů

osobně/e-mailem

omluva ze zkoušky

osobně

evidence smluv k praxi

osobně

odevzdání závěrečné práce

osobně

identifikační karta studenta

viz strana č. 9

internet

navody.vspj.cz

kopírování a tisk

navody.vspj.cz

studentský e-mail

webmail.vspj.cz

Oddělení/útvar

Studijní oddělení

Sekretariát katedry
dle oboru
(kontakty strana č. 6)
Oddělení správy sítě
Bohdan Zásměta

Oddělení správy sítě

menza

viz strana č. 8

Správa účelových zařízení
Monika Dušková

koleje

viz strana č. 8

Správa účelových zařízení
Vladimíra Chudobová

viz strana č. 9

Poradenské
a kariérní centrum VŠPJ

viz strana č. 9

Mezinárodní oddělení

Akademická poradna
kariérové vzdělávání
poradenství pro studenty se specifickými
potřebami

Stipendia

výjezd na zahraniční mobilitu (Erasmus+)
ubytovací

elektronicky v IS

sociální

osobně/e-mailem

prospěchové

elektronicky v IS

v tíživé životní situaci studenta

osobně/e-mailem

Studijní oddělení
a Poradenské a kariérní centrum
VŠPJ

Druhy stipendií a podmínky čerpání jsou upraveny ve vnitřních předpisech školy Stipendijní řád a Směrnice
k přiznávání a vyplácení stipendií
* oznámení/žádost ke stažení v IS – studium/formuláře ke studiu
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KATEDRA GARANTUJÍCÍ
STUDIJNÍ PROGRAM/OBOR
Program/obor

Katedra

Sekretariát katedry

Katedra technických
studií
kts.vspj.cz

Michaela Machovcová
místnost 3N024
michaela.machovcova@vspj.cz
tel.: +420 567 141 200

Cestovní ruch

Katedra cestovního
ruchu
kcr.vspj.cz

Kateřina Krejčí
místnost 2N096
katerina.krejci@vspj.cz
tel.:+420 567 141 116

Finance a řízení

Katedra
ekonomických studií
kes.vspj.cz

Markéta Stejskalová
místnost 3N008
marketa.stejskalova@vspj.cz
tel.:+420 567 141 199

Katedra
zdravotnických
studií
kzs.vspj.cz

Lucie Mrkvičková
místnost 2N070
lucie.mrkvickova@vspj.cz
tel.:+420 567 141 187

Katedra
sociální práce
ksp.vspj.cz

Markéta Stejskalová
místnost 3N008
marketa.stejskalova@vspj.cz
tel.:+420 567 141 199

Aplikovaná informatika
Aplikovaná technika
pro průmyslovou praxi
navazující magisterský program
Aplikovaná technika
pro průmyslovou praxi
Aplikované strojírenství

Porodní asistentka
Všeobecná sestra

Zdravotně sociální péče

é
ukov
Výcent
rum
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CO JE DŮLEŽITÉ V PRŮBĚHU SEMESTRU?
Povinnosti
Zjistit podmínky ukončení všech zapsaných předmětů – to se dozvíš na přednáškách
nebo na cvičeních v prvním výukovém týdnu.
Vyzvednout si identifikační kartu studenta VŠPJ – u správce ICT
Průběžně plnit úkoly a docházet do výuky
Hlídat si počet kreditů pro postup do 2. semestru
Pravidelně využívat informační systém
Využívat a kontrolovat studentský e-mail – při komunikaci s vyučujícími a s dalšími
subjekty VŠPJ vždy využívej svou školní e-mailovou adresu! Přihlášení viz strana 10.
Seznámit se s platnými vnitřními předpisy a dalšími nařízeními, které najdeš v IS.
Zejména je nutné znát:
•
•
•
•
•

Studijní a zkušební řád VŠPJ (SZŘ)
Stipendijní řád VŠPJ
Disciplinární řád VŠPJ
Metodický pokyn k organizaci výuky + navazující předpisy
aktuální Rozhodnutí rektora a prorektora pro studium a platné směrnice

Práva (dle platných předpisů)
Požádat o uznání předmětů z předchozího studia
Požádat o uznání vykonané praxe
Požádat o uznanou dobu rodičovství
Oznámit zanechání studia
Požádat prostřednictvím IS o ubytovací stipendium (k podání žádosti budeš vyzván
informačním systémem v případě, že splníš podmínky pro přiznání). V následujících
semestrech můžeš požádat, nebo získat celou řadu dalších stipendií (podrobné informace
nalezneš ve Stipendijním řádu VŠPJ).
Volit a být volen do Studentské komory Akademického senátu VŠPJ

Benefity
Zúčastnit se Akademického dne pořádaného každoročně v říjnu
Využívat služby pro studenty VŠPJ (viz kapitola Služby)
Čerpat studentské výhody (např. slevy na jízdném, daních)
Čerpat výhody karty ISIC/ALIVE (v případě jejího pořízení) – další informace
na straně 9, Identifikační karta studenta
Strávit část studia v zahraničí (viz strana 9, viz Mezinárodní oddělení)
Elektronickou verzi Průvodce studiem a Rady a tipy ke studiu máš umístěné v IS
v záložce „Výuka“
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SLUŽBY
Stravování - menza
Postup placení a objednávání obědů a další informace včetně jídelníčku nalezneš na
https://www.vspj.cz/student/ostatni-informace/sluzby-pro-studenty/menza
Monika Dušková
Telefon: 567 141 208, e-mail: monika.duskova@vspj.cz

Ubytování - kolej
VŠPJ nabízí ubytování na koleji Brtnická 13 – kapacita 109 lůžek.
Bližší informace včetně ceníku ubytování nalezneš na webových stránkách
https://www.vspj.cz/student/ostatni-informace/sluzbypro-studenty/koleje
Vladimíra Chudobová
Telefon: 567 141 121, 567 141 208, e-mail: vladimira.chudobova@vspj.cz

Knihovna
Všechny potřebné informace týkající se vypůjčování knih a dalších služeb poskytovaných
knihovnou najdeš na https://knihovna.vspj.cz/o-knihovne
Nezapomeň si identifikační kartu studenta – slouží jako čtenářský průkaz!
tel.: 567 141 147, e-mail: knihovna@vspj.cz

Kopírování, tisk
Studenti mají k dispozici několik multifunkčních zařízení umožňujících barevný duplexní
(oboustranný) tisk a kopírování na formát A4 a A3. Při odesílání tiskové úlohy si dobře zkontrolujte
nastavení tisku, včetně náhledu, mnohdy tím ušetříte čas i peníze. Po potvrzení tisku se již stačí
přihlásit pomocí identifikační karty na příslušném zařízení a mít dostatečný kredit. Někdy se může
stát, že se na serveru nahromadí příliš mnoho úloh ke zpracování, v takovém případě vás prosíme
o trochu trpělivosti. Každý uživatel má přístup ke své tiskové frontě na adrese https://copy.vspj.cz
(dostupná pouze ze školní sítě nebo prostřednictvím VPN), kde může popř. ještě zadaný tisk zrušit.
Při obsluze zařízení postupujte podle návodů. Podrobnější informace o tiskovém systému najdete
na adrese https://navody.vspj.cz

Počítačová studovna
V počítačové studovně platí zákaz připojování notebooků místo počítačů. Studenti mohou své
notebooky zapojit do bezdrátové sítě školy na chodbách, ve volných učebnách nebo ve studovnách
knihovny. Informace o připojení najdete v informačním systému a v návodech pro studenty na
https://navody.vspj.cz
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Poradenské a kariérní centrum
Služby Poradenského a kariérního centra jsou pro studenty VŠPJ bezplatné. Podrobnosti
o poskytovaných službách naleznete na https://www.vspj.cz/student/poradenske-akarierni-centrum-vspj
tel.: 567 141 104
e-mail: poradce@vspj.cz

Identifikační karta studenta
Identifikační karta studenta slouží k identifikaci studenta zejména při výuce a zkouškách,
ale také při komunikaci se Studijním oddělením, Správou sítě, v knihovně, v menze nebo
při kopírování a tisku.
Můžeš zvolit buď bezplatnou variantu karty, která slouží pouze k identifikaci studenta na
VŠPJ, nebo placenou kartu (ISIC pro prezenční formu studia, ALIVE pro kombinovanou
formu studia). Placená karta slouží k prokázání statutu studenta při návštěvách různých
kulturních a sportovních akcí a její platnost se každoročně musí prodloužit vylepením
tzv. revalidační známky, kterou zakoupíš v pokladně VŠPJ. Bez této známky není karta
platná mimo VŠPJ, pro účely školy ji však lze i nadále využívat.
Tato karta platí po celou dobu studia. Její ztrátu či poškození je nutné okamžitě hlásit
správci ICT. Ztráta nebo poškození karty pro vás budou znamenat další zbytečné výdaje,
proto je nutné kartu střežit jako oko v hlavě.
Vydání karty zajišťuje správce ICT. K vydání karty je nutná fotografie. Pokud se student
nezúčastní focení při zápisu do studia, je nutné, aby se dostavil k vyfocení v některém ze
stanovených náhradních termínů.
Bohdan Zásměta, výdej veškerých karet zajišťuje správce ICT
tel.: 567 141 160, e-mail: zasmeta@vspj.cz

Mezinárodní oddělení
Mezinárodní oddělení zajišťuje organizačně a administrativně zahraniční výměnné
mobility studentů i zaměstnanců VŠPJ. Pokud máš zájem strávit část svého studia na
zahraniční vysoké škole, kontaktuj již v prvním semestru Mezinárodní oddělení, kde
dostaneš potřebné informace nejen o možnostech, kam na studium vyjet, ale i o tom,
jak si upravit studium na VŠPJ, aby výjezd na mobilitu neznamenal prodloužení tvého
studia.
Na mobilitu je možné vyjet od druhého ročníku studia po splnění podmínek výjezdu.
tel.: 567 141 220, e-mail: international.office@vspj.cz
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ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY VŠPJ
Do většiny elektronických systémů se dostane přihlašovacími údaji používanými do e-přihlášky.

Informační systém = IS

https://is.vspj.cz

Nejpoužívanější funkce:
registrace předmětů
tvorba rozvrhu
podávání žádostí o ubytovací/prospěchové/sociální stipendium
ostatní žádosti (uznávání předmětů a praxe, odregistrace, doregistrace, prodloužení zkouškového
období, přerušení studia, žádost o výjimku ze SZŘ apod.)
přihlašování na termín zkoušek
vzkazy od akademických a provozních pracovníků školy
důležité dokumenty

E-learning

https://elearning.vspj.cz

Systém obsahuje studijní materiály a další informace související se studiem daného předmětu.
Všechny důležité informace se dozvíš ve výuce v prvním výukovém týdnu.

Školní e-mail

https://login.microsoftonline.com
nebo POP3, IMAP či MAPI

Přihlásit se je možné přes webové stránky VŠPJ, kde v horní liště vybereš záložku “pošta” a dále
“pošta - student”. Sem chodí vzkazy zaslané z informačního systému, také je nutné používat tento
e-mail pro kontaktování vyučujících, aby bylo možno ověřit totožnost. Navíc si z tohoto portálu
můžete zdarma stáhnout aplikaci Microsoft Office 365 až na 5 osobních počítačů.
Login: TvujLogin@student.vspj.cz, Heslo: stejné jako u všech systémů
Pro komunikaci s vyučujícími a s dalšími subjekty VŠPJ využívej vždy studentský e-mail!

Helpdesk

https://helpdesk.vspj.cz

Do tohoto systému se zadávají požadavky na řešení problémů s IS, školní poštou nebo počítačem
v počítačové hale.

Portál praxí
Portál praxí je část IS, která umožňuje evidenci
všech absolvovaných praxí a výstupů, které
vznikly v souvislosti s praxí. O jeho používání
dostaneš informace před nástupem na praxi
garantem praxe na odborné katedře.
https://praxe.vspj.cz
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KONTAKTY
Studijní oddělení
Web: https://www.vspj.cz/skola/podpurna-pracoviste/studijni-oddeleni
tel.: 567 141 181, e-mail: studijni@vspj.cz

Katedra ekonomických studií (KES)
Web: https://kes.vspj.cz/
Vedoucí katedry
Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
martina.kuncova@vspj.cz
tel.: 567 141 215

Zástupce vedoucí katedry
Ing. Roman Fiala, Ph.D.
roman.fiala@vspj.cz
tel.: 567 141 223

Sekretariát katedry
Markéta Stejskalová
marketa.stejskalova@vspj.cz
tel.: 567 141 199

Katedra cestovního ruchu (KCR)
Web: https://kcr.vspj.cz/
Vedoucí katedry

Zástupce vedoucí katedry

Sekretariát katedry

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. Kateřina Krejčí
stanislava.pachrova@vspj.cz
eva.janouskova@vspj.cz
katerina.krejci@vspj.cz
tel.: 567 141 170
tel.: 567 141 191
tel.: 567 141 116

Katedra technických studií (KTS)
Web: https://kts.vspj.cz
Vedoucí katedry
Ing. Radek Kolman, Ph.D.
radek.kolman@vspj.cz
tel.: 567 141 130

Zástupce vedoucí katedry
Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

hana.vojackova@vspj.cz
tel.: 567 141 166

Sekretariát katedry
Michaela Machovcová
michaela.machovcova@vspj.cz
tel.: tel.: 567 141 200
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Katedra zdravotnických studií (KZS)
Web: https://kzs.vspj.cz/
Vedoucí katedry
PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD.
vlasta.dvorakova@vspj.cz
tel.: 567 141 228

Zástupce vedoucí katedry
PhDr. Lenka Görnerová, PhD.

lenka.gornerova@vspj.cz
tel.: 567 141 234

Sekretariát katedry
Lucie Mrkvičková
lucie.mrkvickova@vspj.cz
tel.: 567 141 187

Katedra sociální práce (KSP)
Web: https://ksp.vspj.cz/
Vedoucí katedry
Mgr. Markéta Dubnová, PhD.
marketa.dubnova@vspj.cz
tel.: 567 141 237, 773 737 383

entrum

Výukové c
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Zástupce vedoucí katedry
Mgr. Martina Černá, Ph.D.

martina.cerna@vspj.cz
tel.: 567 141 239

Sekretariát katedry
Markéta Stejskalová
marketa.stejskalova@vspj.cz
tel.: 567 141 199

DŮLEŽITÉ POJMY
Doporučený studijní plán (DSP)
Doporučený studijní plán udává doporučený postup volby předmětů v jednotlivých
semestrech. Postupovat podle tohoto plánu není nutné, ale je to velmi výhodné,
protože čím více se od něj odchylujete, tím více si můžete komplikovat organizaci
studia.
Volba předmětů mimo DSP je omezena řadou podmínek. Abyste si mohli předmět
registrovat, musí být vedoucím garantující katedry vypsán, musíte mít splněné
všechny jeho prerekvizity (tj. předměty, na které daný předmět navazuje), musíte
se vejít do skupiny, musíte si jej umístit do rozvrhu. Pro hladký průběh studia
doporučujeme držet se v maximální možné míře DSP.

Kreditní systém
Každý předmět má přiřazen počet kreditů, jež vyjadřují míru zátěže nutnou k jeho
úspěšnému ukončení. Tedy pokud student daný předmět úspěšně ukončí, získá do
svého studia počet kreditů příslušných tomuto předmětu. Pokud předmět úspěšně
neukončí, kredity tohoto předmětu nezíská a předmět si musí zapsat znovu (podle
Studijního a zkušebního řádu VŠPJ si může student předmět zapsat pouze dvakrát).
Získané kredity se postupně sčítají a tím slouží k základní kontrole průběhu studia
(nebo jinak řečeno: ke kontrole plnění základních studijních povinností studenta).
Student, který studuje podle DSP, získá každý semestr cca 30 kreditů.
Pro postup z 1. do 2. semestru je třeba získat alespoň 15 kreditů, dále pak do
3. a dalších semestrů je nutné získat v průměru 20 kreditů za každý absolvovaný
semestr. Studentovi, který nezíská požadovaný počet kreditů, je ukončeno studium.
Z tohoto pravidla nebývá udělována výjimka.

Uznávání předmětů
Uznání předmětu absolvovaného během předchozího studia je možné nejdéle 5 let
po jeho absolvování. Proto je vhodné o uznání všech předmětů požádat co možná
nejdříve, ideálně na začátku 1. semestru. Lze žádat o uznání předmětů, které byly
zakončeny zápočtem, nebo které byly zakončeny zkouškou a student v tomto
případě získal klasifikaci A až C (na škále A – F). Žádost se podává elektronicky
prostřednictvím IS. O uznání předmětu rozhoduje příslušná katedra na základě
shody mezi oběma předměty.
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NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
Tvorba rozvrhu a den pro prváky 			

13. 9. 2022

Program:
10:00–11:00

informace o tvorbě rozvrhu

11:00–11:00

společná tvorba rozvrhu

11:45–12:45
		

prohlídka školy pro jednotlivé studijní programy/obory,
diskuse se zástupci odborných kateder

13:00–16:00
		

sportovní odpoledne (prohlídka tělocvičny, stolní tenis, volejbal,
aktivity na loděnici)

13:00–14:30

workshop „Jak být úspěšný vysokoškolák“

Tato akce je určena výhradně pro studenty VŠPJ. Z kapacitních důvodů je nutné se
předem registrovat a zvolit aktivity, kterých se bude student účastnit.

Akademický den a Absolventský den
Imatrikulace					
Veletrh pracovních příležitostí JOBStart
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5. 10. 2022
17. 10. 2022
18. – 20. 10. 2022

PRŮVODCE STUDIEM
Rok vydání

2022

