VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V BRNĚ
UNIVERZITA, KDE STUDUJÍ MISTŘI

Kontakty:

Odpovědnost za sportovní reprezentaci:
Centrum sportovních aktivit VUT (CESA)
Technická 2896/2, 616 69 Brno, www.cesa.vutbr.cz
Koordinátor projektu:
koordinace projektu
Podpora studentů s mimořádnou sportovní
výkonností
(Hana.Lepkova@vut.cz, tel. 541 14 2270)
administrace sportovní reprezentace v systému SPVŠ,
EUSA
(Linda.Bridlova@vut.cz, tel. 541 14 9587)
administrátor sportovní reprezentace v systému
SPVŠ, EUSA
odpovědnost za sportovní reprezentaci - garanti sportů
Nabídka všech studijních programů pro uchazeče
o studium na VUT je zveřejněna na webu školy
www.vutbr.cz/studuj
Pojďte s námi studovat a sportovat na VUT

Moderní technická univerzita sportovcům nabízí:
		
+ kvalitní a perspektivní studijní programy na 8 fakultách
a 3 vysokoškolských ústavech
+ optimální podmínky pro skloubení náročného studia,
sportovní přípravy a účasti na soutěžích
+ moderní sportovní areály vhodné pro výkonnostní
a vrcholový sport
+ mimořádná stipendia pro sportovce
+ benefity pro sportovce

Projekt MŠMT - Podpora studentů
s mimořádnou sportovní výkonností

Projekt VUT - Podpora
sportovní reprezentace školy
garant pro 48 akademických sportů

Realizace projektu probíhá za finanční podpory MŠMT
Odpovědnost za realizaci projektu na VUT
Centrum sportovních aktivit (CESA)
Podpora vybraných a zařazených studentů do
Victoria Vysokoškolského sportovního centra
MŠMT (VSC) - celoroční stipendium
Jedenkrát ročně výběr sportovců dle podmínek nastavených
VSC formou výběrového řízení na VUT

Benefity VUT pro zařazené studenty ve VSC:
- tutorské služby garanta sportovce
- psychologické poradenství
- fyzioterapeutická poradna
- výživové poradenství
- osobní kondiční trenér
- permanentka pro bezplatné využití sportovních areálů ve
vybraných aktivitách pro kondiční přípravu
(atletický areál, fitness centrum)
- ubytování v univerzitním kampusu aj.

Zapojení do celého systému akademického sportu
do Sportovních přeborů vysokých škol (SPVŠ) ve spolupráci
s Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS)
do soutěží Evropské asociace univerzitního sportu (EUSA)
do dlouhodobých soutěží (univerzitní a vysokoškolské ligy)
do mezinárodních sportovních studentských soutěží
do nemistrovských soutěží (souboje univerzit aj.)
mimořádná stipendia za sportovní reprezentaci školy
(medailová umístění)
mimořádná stipendia pro 10 nejlepších sportovců školy
(Anketa sportovec roku)
každý semestr speciální hodiny pro sportovní výběry školy
(nad rámec volitelného předmětu Tělesná výchova)

