Sport na ČZU
Studovat v Praze je skvělá volba. Studovat na České zemědělské univerzitě je volba ještě
lepší. V Evropě najdete jen málo tak krásných kampusů, jako má naše univerzita. Plný zeleně, se
spoustou příležitostí sportovně a kulturně se bavit.
ČZU vítá všechny výkonnostní a vrcholové sportovce, kteří mají zájem studovat na třetí
největší univerzitě v Praze. Věříme, že aktivní sportovci i během své momentální sportovní kariéry
myslí na své budoucí uplatnění, které mohou najít díky vzdělání na univerzitě, jež v sobě spojuje více
než stoletou tradici s moderními technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblastech, jako je
zemědělství, lesnictví, ekologie, technologie a technika, ale i ekonomika a řízení.
Formy studia: bakalářské studium,
magisterské studium,
doktorské studium

Průvodce
nového
studenta

BENEFITY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY:
◼

unikátní a ucelený kampus zasazený do zeleně na okraji Prahy 6 (vše na jednom místě)

◼

výborné dopravní spojení MHD po celý den (20 min. od centra)

◼

fakulty a posluchárny v kampusu bez nutnosti přejíždění (knihovny, učebny, laboratoře)

◼

ubytovací a stravovací možnosti v kampusu (koleje, menza, restaurace, bufety)

◼

sportovní areál (bazén, tělocvičny, posilovna, kurty, hřiště)

ENEFITY ČESKÉ

Univerzita plná života

ktv.czu.cz

Video
prezentace
UNIS

Podmínky sportování na ČZU v Praze
BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAŘAZENÝM
SPORTOVCŮM
◼ možnost individuálního studijního plánu
◼ úprava rozvrhu dle sportovního programu
◼ začlenění do programu UNIS VSC VICTORIA
◼ sportovní stipendium ČZU
◼ kombinované studium, individuální přístup
◼ reprezentace ČR na světových akcích
◼ reprezentace ČZU na ČAH a AM ČR
◼ zařazení do ankety nejlepší sportovec roku na
ČZU
◼ hlavní koordinátor: PaedDr. Dušan Vavrla
vavrla@ktv.czu.cz

SPORT PRO STUDENTY ČZU
◼ výuka TV a sportu
◼ letní a zimní sportovní kurzy (míčové sporty,
voda, cyklistika, turistika, WS, jachting, lyžování,
snowboard, běh na lyžích, kondiční trénink aj.)
◼ sport v oddílech TJ ČZU (volejbal, basketbal, futsal,
horská kola, atletika, plavání, aerobik, lyže běh,
potápění, florbal a další)
◼ pravidelné sportovní akce a turnaje (Rektorský den,
Běh rektora, Hokejová bitva, Primátorky…)
◼ možnost volného sportování na sportovištích
univerzity
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