SPORTUJ

STUDUJ NA VŠPJ

a získej šanci na stýpko
z programu

Věnuješ se sportu na vrcholové úrovni? Pokud se rozhodneš studovat na VŠPJ,
máš jedinečnou šanci získat stipendium v měsíční výši až 15 000 Kč!
Vysoká škola polytechnická Jihlava je zapojena do programu UNIS, jehož
prostřednictvím má možnost nabídnout vrcholovým sportovcům vhodné podmínky
pro spojení sportovní kariéry s vysokoškolským studiem. Studenti zařazení do
programu mohou využívat nejen poradenské a podpůrné služby v průběhu studia.
Získají také příležitost aktivně spolupracovat s výživovým poradcem, sportovním
psychologem, fyzioterapeutem, masérem nebo kondičním trenérem či možnost
sestavení individuálního studijního plánu. V neposlední řadě mohou získat vybraní
vrcholoví sportovci nárok na příjemnou stipendijní podporu přímo od ministerstva
školství. Bližší informace ohledně kritérií pro zařazení do programu UNIS nalezneš na
webu www.vsc.cz.

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT je resortním sportovním centrem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu UNIS, do kterého
je nově zapojeno téměř 400 sportovců z 22 vysokých škol, poskytuje komplexní
podporu úspěšným a nadějným sportovcům s cílem vytvořit takové podmínky,
aby mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu
a účast na soutěžích.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
Aplikovaná informatika
Aplikované strojírenství
Cestovní ruch
Finance a řízení
Zdravotně sociální péče
Všeobecná sestra
Porodní asistentka

„Když jsem se dozvěděl o možnosti zapojit se do
programu, který mi umožní se naplno věnovat
Taekwondu, aniž bych se musel vzdát studia na vysoké
škole, tak jsem neváhal ani chvíli.“
Marek Šmarda
student programu Aplikovaná informatika zařazený do programu
UNIS, vicemistr České republiky v Taekwondu z roku 2021

VŠPJ je jediná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina. Zájemci o studium
mohou vybírat jak z bakalářských oborů zdravotnického typu, tak i z technických
a ekonomických programů, a to v prezenční i kombinované formě. Od podzimu 2021
navíc VŠPJ otevřela navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika
pro průmyslovou praxi, díky kterému je možné poprvé získat inženýrský titul přímo
v Kraji Vysočina. Všem studentům nabízí VŠPJ sportovní aktivity formou volitelných
semestrálních sportů. V nabídce jsou jak míčové sporty jako futsal či volejbal, tak
i například pilates, plavání, dance fitness, sebeobrana nebo kondiční cvičení. Oblibě
se těší i týdenní kurzy lyžování a snowboardingu či kurz raftingu a vysokohorské
turistiky. VŠPJ také disponuje laboratoří, kde lze pomocí monitorovacího systému
QUALISYS u sportovců diagnostikovat kvalitu pohybu a svalovou aktivitu v průběhu
pohybových činností.
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