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NOVINKA V NABÍDCE VŠTVS PALESTRA
Bakalářské studium
„Sportovní a kondiční specialista se specializací pro Wellness“

O jaký studijní obor se jedná?
Tříleté bakalářské studium zakončené státní zkouškou. Úspěšný absolvent získá akademický
titul Bc. Inovativní studijní program bude otevřen od akademického roku 2011/2012 pro
studenty z celé ČR jak v prezenční, tak kombinované formě studia. Termín podání přihlášky:
do 15. 9. 2011.
Zaměření studijního oboru?
Význam slova wellness se dá popsat jako stav optimální rovnováhy, životní pohody a
spokojenosti a dobrého zdravotního stavu. V anglickém jazyce často vyjádřeno jako
“BODY/MIND/SPIRIT balance“. Tedy optimální stav navozený spoluprací těla, mysli a ducha.
Do kategorie služeb napomáhajícím dosažení wellness patří kombinace procedur
rehabilitačních, preventivních, relaxačních i kosmetických služeb.
Kdo projekt podporuje a proč?
Evropskou unií podporovaný studijní program je novinkou v nabídce vzdělávání VŠTVS
PALESTRA. Podpora jeho zařazení vychází ze statistik evropských zdravotnických zařízení o
zdravotních problémech současné populace. Evropská unie chce tyto problémy řešit
vzděláváním Wellness odborníků, kteří by nejen řešili zdravotní problémy současné
„počítačové“ veřejnosti, ale jednalo by se i o další možnost uplatnění se na trhu práce.
Co bude absolvent ovládat nebo jaké má možnosti uplatnění?
Po zvládnutí biomedicínckých předmětů bude student schopen aplikovat Wellness programy
pro různé věkové kategorie či zdravotní omezení. V diagnostickém centru VŠTVS PALESTRA
se studenti naučí pracovat s moderními diagnostickými přístroji, díky kterým budou umět
analyzovat zdravotní potíže klienta. Absolvent projektu Wellness specialista bude
k navrhovaným Wellness programům schopen sestavit výživový a pitný režim. Uplatnění na
trhu práce bude možné hledat např. ve fitness centrech, v rámci poskytování hotelových
služeb, soukromá praxe, v ozdravných zařízeních, masážních a rehabilitačních centrech či
klubových centrech.
Po třech letech spolupráce nekončí!
V rámci péče o své absolventy pořádá VŠTVS PALESTRA odborné
semináře a kongresy zaměřené na oblast Wellness, na které jsou
absolventi zváni. Cílem je udržet vysokou kvalitu znalostí a dovedností
získaných při studiu, čímž chceme podpořit uplatnění na strhu práce a
současně šířit dobré jméno VŠTVS PALESTRA.
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