DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12. 1. 2012 – PROGRAM

O čem uslyším, co uvidím?

Kde?

O studijním oboru Finance a řízení*

P4

O studijním oboru Cestovní ruch

P3

O studijním oboru Počítačové
systémy a Aplikovaná informatika
O studijním oboru Porodní asistentka
a Všeobecná sestra

EIT
ZDR1

V kolik hodin
se začíná?
9:30, 11:00,
13:00, 15:00
10:00, 12:00,
14:00, 16:00
9:30, 11:30,
13:30, 15:30
10:30, 12:00,
14:00, 16:00
9:30, 11:00,
13:00
10:30, 13:30,
15:00

O zahraničních výměnných pobytech

AULA

O sportovních aktivitách

AULA

Vystoupení rektora a prorektorky pro
studium VŠPJ

AULA

12:30, 14:30

Skupinové prohlídky budovy školy **

vestibul

10:00, 11:00,
12:00, 13:00,
14:00, 15:00

AULA

16:45

Slosování o Lenovo tablet K1-10
Tegra a ukončení Dne otevřených
dveří

* Podrobné informace o studijním oboru Finance a řízení bude
možné získat, kromě vyhrazených časů, během celého Dne
otevřených dveří v učebně P4, kde budou přítomni zástupci Katedry
ekonomických studií.
** V případě zvýšeného zájmu o skupinové prohlídky budovy školy
budou tyto prohlídky probíhat mimo výše stanovené časy.

DOPLŇKOVÝ PROGRAM KATEDRY ZDRAVOTNICKÝCH
STUDIÍ NEJEN PRO UCHAZEČE O OBORY VŠEOBECNÁ
SESTRA A PORODNÍ ASISTENTKA

O čem uslyším, co uvidím?
Měření tlaku, výpočet BMI, odhad rizika
kardiovaskulárních chorob, měření
cholesterolu a glykémie
Ukázka kardiopulmonální resuscitace,
defibrilátoru, EKG
Přednáška na téma „Aplikace léků“,
ukázka z výuky ošetřovatelských postupů
Přednáška na téma „Nozokomiální
nákazy“, ukázka z výuky ošetřovatelských
postupů
Přednáška na téma „První pomoc“,
ukázka z výuky první pomoci
Přednáška na téma „Dietní systém,
enterální výživa“, ukázka z výuky
ošetřovatelských postupů
Měření tlaku, výpočet BMI, odhad rizika
kardiovaskulárních chorob, měření
cholesterolu a glykémie
Ukázka porodního sálu, modelů a výuky
Ukázka arteterapeutické učebny
s možností získat další informace o
arteterapii

Kde se
co
koná?

V kolik
hodin se
začíná?

ZSR 2

10:00

ZDR 1

12:30

ZSR 2

13:00

ZDR 1

14:30

ZSR 2

15:00

ZSR 2

15:30

ZDR 1

16:30

ZSR 2

celý den

Uy

9:00 –
13:00

CO DALŠÍHO MŮŽETE ZHLÉDNOUT NA DNI
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VŠPJ

Katedra elektrotechniky a informatiky nabízí všem
návštěvníkům možnost nahlédnout do odborných
laboratoří EIT, ROB a V1, kde budou k vidění různé
zprovozněné modely či zajímavé realizované bakalářské
práce studentů oborů Počítačové systémy a Aplikovaná
informatika.
Nahlédnout budou návštěvníci moci také do nově
vybudovaných moderních „laboratoří zpracování
signálu a multimédií“, kde bude také vystaven
elektronický model plicní ventilace, který byl vyvinut ve
spolupráci s Fachhochschule Technikum Wien.
Od 10:00 do 12:00 bude probíhat v učebně V7
prezentace Katedry veřejné správy a regionálního
rozvoje, kde mimo jiné uslyšíte informace o konferenci
Zásah 2011, o výzkumu efektivnosti veřejné správy a o
projektu „Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť“, do
jehož realizace je katedra zapojena.
Kromě výše zmíněného si mohou návštěvníci
prohlédnout prostory menzy (do 16:00), knihovny,
počítačové studovny, jazykové učebny J1 a cestovní
kanceláře.

KDE NALEZNETE UVEDENÉ MÍSTNOSTI

Ve vestibulu školy bude na nástěnce k dispozici
orientační plán budovy, na kterém budou vyznačeny
všechny výše zmíněné místnosti.
Na jednotlivých podlažích naleznete tyto místnosti:
1. podzemní podlaží – laboratoře zpracování signálu a
multimédií, Uy
1. nadzemní podlaží – aula, knihovna, menza, P3,
cestovní kancelář
2. nadzemní podlaží – P4, V1, ZDR1, ZSR2, V7
3. nadzemní podlaží – počítačová studovna, EIT, ROB, J1.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz
Internetové stránky www.vspj.cz
Termín uzávěrky přihlášek ke studiu pro akademický
rok 2012/2013 je 30. 4. 2012.

