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Naše nabídka profesně zaměřeného bakalářského studia pokrývá oblast technickou, 
ekonomickou i zdravotnickou. Studovat můžeš prezenčně (s možností vlastní tvorby 
rozvrhu), nebo kombinovaně (výuka pouze v sobotu). Nebudeš se nudit suchopárnou 
teorií – podle toho, co zvolíš za směr, tě čeká během studia až 32 týdnů praxe!

VŠPJ je navíc zapojena do projektu UNIS, díky kterému dokáže vytvořit přívětivé 
prostředí i pro vrcholové sportovce. Čekají je jak poradenské a podpůrné služby 
při studiu, tak i např. výživový poradce, sportovní psycholog, fyzioterapeut, masér  
a v neposlední řadě i stipendium.

Všem studentům nabízíme sportovní aktivity formou volitelných semestrálních 
předmětů. Nejžádanější jsou míčové sporty (basketbal, volejbal, futsal). Dále jsou  
v nabídce např. pilates, dance fitness, sebeobrana, plavání, tenis, badminton, florbal 
nebo kondiční cvičení. Oblibě se těší i týdenní sportovní kurzy – nejpopulárnější jsou 
kurz lyžování a snowboardingu spolu s kurzem raftingu a vysokohorské turistiky 
kombinované s ferratovými cestami. 
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„Házená je můj život, nikdy bych se jí nevzdal.  
Jsem fakt rád, že jsem se kvůli ní nemusel vzdát  
studia na vysoké.“

Bc. Luboš Bartůněk
absolvent oboru Finance a řízení zařazený do projektu UNIS,  
extraligový hráč TJ Sokol Nové Veselí

VŠPJ je jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina. Tato profesně zaměřená 
vysoká škola postupně navyšuje počty studijních programů, zkvalitňuje výukovou 
infrastrukturu a inovuje zázemí pro vzdělávání. V roce 2020 bylo uvedeno do 
provozu moderní výukové centrum, v jehož suterénu je umístěna unikátní výuková 
virtuální továrna pro průmysl 4.0. VŠPJ také disponuje laboratoří, kde lze pomocí 
monitorovacího systému QUALISYS u sportovců diagnostikovat kvalitu pohybu  
a svalovou aktivitu v průběhu pohybových činností. Škola nabízí i zahraniční pracovní 
stáže a výměnné zahraniční pobyty. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také 
vlastní cestovní kancelář. 

Mgr. Bohumír Machovec
koordinátor projektu UNIS, vedoucí kabinetu sportů
e-mail: machovec@vspj.cz

Milena Vlčková
vedoucí studijního oddělení
e-mail: studijni@vspj.cz

Kontakty

facebook.com/vsp.jihlava

www.vspj.cz

instagram.com/vysokaskolapolytechnickaji


