Den otevřených dveří na VŠPJ
2. února 2017 od 9:00 do 15:00 hodin
PROHLÍDKY ŠKOLY A PŘEDSTAVENÍ OBORŮ – SE STUDENTY NAŠÍ ŠKOLY		
09:00 Skupinová prohlídka budovy školy
10:00 Představení oborů v Aule školy - s jednotlivými obory studia tě seznámí přímo naši
studenti. Přivítá tě rektor VŠPJ doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., dozvíš se také více
informací o studiu samotném.
11:00 Skupinová prohlídka budovy školy
12:00 Skupinová prohlídka budovy školy
13:00 Představení oborů v Aule školy - s jednotlivými obory studia tě seznámí přímo naši
studenti. Přivítá tě rektor VŠPJ doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., dozvíš se také více
informací o studiu samotném.
14:00 Skupinová prohlídka budovy školy
14:00 Přednáška MSc. Davida Beránka, absolventa VŠPJ a Mgr. Ivany Zvončanovej
o dobrovolnickém programu v Africe a Indii v posluchárně P3
SOUTĚŽE A LOSOVÁNÍ O VĚCNÉ CENY
9:50, 10:50, 11:50, 12:50 a 13:50 hodin
losování o zvýhodněné vstupenky do jihlavské ZOO ve vstupních
prostorách školy – výherci si mohou vstupenky vyzvednout do 14:00 hod.
u stolku Informace ve vstupní hale školy
11:00 – 13:00
Soutěž ve finanční gramotnosti o čtečku Kindle v učebně V7 – vyhlášení
výherce a předání ceny bezprostředně po soutěži
13:45
Slosování dotazníků o externí harddisk ve vstupních prostorách školy –
výherce si svou cenu může vyzvednout do 14:00 hod. u stolku Informace
ve vstupní hale školy
Po celý den máte možnost si prostřednictvím Zkouškového centra British Council otestovat
své znalosti cizích jazyků v místnosti U1.
Chcete si podat přihlášku ke studiu již dnes? Není nic jednoduššího!
Připravili jsme pro vás učebnu V8 s počítači, kde budete moci dle návodu snadno podat
elektronickou přihlášku na zvolené obory studia.
Přihlášky ke studiu můžete podávat také z domova na www.vspj.cz

Zastavte se za studenty a pedagogy rozdělenými po oborech 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

Ekonomické obory

Sociální obory

Učebna ZDR1 – nakoukněte s námi do specializované učebny  
- „nemocničního pokoje“
Učebna ZDR2 – prohlédněte si specializovanou učebnu
oboru porodní asistentka včetně modelů dětí
Posluchárna P1 a Učebna V7 – Vytáhněte se
v soutěži ve finanční gramotnosti FinGR Play
a vyhrajte čtečku knih Kindle!
Učebna ZSP – pociťte pohodovou atmosféru neobvyklé
učebny a vyzkoušejte si třeba jednu
z terapií sociální práce
Zasedací místnost – přijďte si na chvilku posedět a podívat
se, kam jezdí naši studenti cestovního ruchu.  Připraví vám k
tomu kávu nebo čaj.

Cestovní ruch

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.

