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První absolventky ošetřovatelských oborů VŠPJ
Vysokou školu polytechnickou Jihlava po úspěšném tříletém bakalářském studiu opouští
prvních 40 absolventek studijního programu Ošetřovatelství - 27 v oboru Všeobecná sestra
a 13 v oboru Porodní asistentka.
„Jsem rád, že tyto žádané nelékařské obory můžeme na naší škole zájemcům v Kraji Vysočina
nabídnout. Jejich zavedení, protože jde o regulovaná povolání, bylo organizačně, technicky
i personálně náročné. Poděkování patří spolupracujícím zdravotnickým zařízením, kde naše
studentky mohou vykonávat praxi. Dík patří týmu, který stál u první akreditace a samozřejmě
i pracovnímu nasazení kolegů na katedře zdravotnických studií,“ říká rektor školy Jakub
Novotný.
Vedoucí katedry zdravotnických studií dr. Cetlová připomíná, že „ v tomto roce se VŠPJ
podařilo rozšířit akreditaci ošetřovatelských oborů o kombinovanou formu, v aktuálním
akademickém roce 2011/2012 nastoupí studenti do prezenční i kombinované formy studia
u obou oborů.“
VŠPJ v létě úspěšně zakončilo celkem 308 studentů, nejvíce v oboru Cestovní ruch a Finance
a řízení. Technické obory Aplikovaná informatika a Počítačové systémy absolvovalo 25
studentů. První absolventy má kombinovaná forma studia oborů Finance a řízení
a Počítačové systémy.
Slavnostní předání bakalářských diplomů se uskuteční v aule VŠPJ 20. až 22. září 2011.
Promoce probíhají za účasti absolventů, jejich rodinných příslušníků, akademických
funkcionářů a hostů. Slavnostní projevy, studentský slib, taláry, insignie i Gaudeamus Igitur
během ceremoniálu jsou pomyslnou závěrečnou tečkou za několikaletým studijním úsilím.
---------------------------------------------Vysoká škola polytechnická Jihlava je první veřejnou neuniverzitní vysokou školou (nečlení se na
fakulty) a jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Byla zřízena v roce 2004.
V současné době škola poskytuje vzdělání ve 4 studijních programech (Ekonomika a management,
Elektrotechnika a informatika, Ošetřovatelství a Porodní asistence) a v nich v 6 bakalářských tříletých
studijních oborech: Finance a řízení, Cestovních ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika,
Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Kromě Aplikované informatiky lze všechny obory studovat
nejen v prezenční, ale i v kombinované formě studia. Na škole studuje ve všech formách studia téměř
3 000 studentů.
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