Aktualizace dlouhodobého záměru
VŠTVS Palestra, spol. s r.o. na rok 2014
Úvod
Bez ohledu na ustrnutí vývoje nové vysokoškolské legislativy bude Palestra usilovat o
zkvalitňování studia. Aktuálně se škola zaměří na precizaci nově akreditovaného studijního
plánu navazujícího magisterského studia v oblasti wellness v prvních dvou semestrech a na
začátku 2. ročníku.

1. Kvalita a relevance
1.1. Realizace akreditovaného studijního programu navazujícího magisterského studia
„wellness specialista“ v 1. a 2. semestru studia.
1.2. Příprava a realizace studentské vědecké konference.
1.3. Příprava a realizace mezinárodní vědecké konference v oblasti zážitkové
pedagogiky.
1.4. Příprava (v případě přidělení) realizace programu Aktivizace seniorů ke zdravému
životnímu stylu ve spolupráci s domy seniorů v rámci programu podpory zdraví
od MZd.
1.5. Propagace a zkvalitňování vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“.
1.6. Zpracování a vydání sborníku z 3. Mezinárodní vědecké konference Wellness,
zdraví a kvalita života.
1.7. Vyhlášení soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v rámci zadání témat
novým studentům magisterského studia.
1.8. Zpracování dalších studijních opor pro kombinované studium.
1.9. Využívání Studentského časopisu Palestry k prezentaci úspěšných studentů
v oblasti sportu, studia i společenské angažovanosti.
1.10. Spolupráce učitelů Palestry s MŠMT v rámci projektu KRÉDO.
1.11. Příprava nových akreditací studijních programů.
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2. Otevřenost
2.1. Zajištění studia studentům z Coimbry (leden-únor) a vyhodnocení zkušeností ze
spolupráce v programu Erasmus.
2.2. Příprava na vyslání studentů Palestry do zahraničí (propagace, výběr).
2.3. Podpora studijních praxí v zahraničí.
2.4. Příprava mezinárodních vědeckých konferencí.
2.5. Odborná spolupráce s lázněmi v rámci souvislých studentských praxí.
2.6. Iniciace mezinárodní mobility studentů i učitelů Palestry v rámci mezinárodních
kooperací.
2.7. Kooperace s ČOV a ČUS (dohody)
3. Efektivita a financování
3.1. Dotační a grantové prostředky na speciální programy Palestry budou v případě
obdržení využívány v souladu se schválenými projekty ve smyslu jejich efektivity
a studijního přínosu pro studenty i učitele.
3.2. Palestra přivítá a bude podporovat sbližování podmínek studia na veřejnoprávních
a soukromých vysokých školách v rámci studia i výzkumu.

Poznámka: Projednáno a schváleno na zasedání Akademické rady Palestry dne 28.11.2013

Prof. PhDr. Válav Hošek, DrSc.
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