22. 5. 2015
Tři bakalářské programy
V akademickém roce 2015/2016 otevíráme 3 bakalářské programy
v prezenčním i kombinovaném studiu:
- Sportovní a kondiční specialista (s možností výběru
specializace „Wellness“ po 1. ročníku)
- Sportovní a volnočasový pedagog
- Výživové poradenství a sportovní diagnostika
Podrobné informace o programech najdete zde. První kolo
přijímacího řízení je otevřeno do 30. 6. 2015, další přijímání bude na
základě počtu přijatých studentů. Zahájení studia 1. 10. 2015.

„Wellness specialista“ – navazující magisterské studium
I v letošním roce je otevřeno přijímací řízení do navazujícího
magisterského studia. Ke studiu se mohou přihlásit absolventi
minimálně bakalářského programu ze všech vysokých škol. Více
informací najdete zde.

Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří se konají
15.6., 14.7., 12.8. a 3.9. 2015
formou představení školy a
jejích programů v délce cca
1 hodiny. Začátek vždy v 16:30
hodin.

Diagnostické centrum
nabízí vyšetření zátěžovým
testem - tvz. spiroergometrií a
také analýzu svalstva a tuku v
těle díky přístroji InBody. Toto
centrum využívají především
naši studenti v rámci výuky.
Sportovní veřejnost má
možnost objednat testování
zde.

Studium k získání
pedagogické kvalifikace

Programy celoživotního vzdělávání
V akademickém roce 2015/2016 otevíráme nově 3 roční programy
celoživotního vzdělávání:
- Praktik pro wellness centra
- Výživový poradce
- Aktivizátor seniorů
Vyhlášené programy celoživotního vzdělávání obsahově vycházejí
z akreditovaných bakalářských programů VŠTVS PALESTRA a jsou
doplněny dalšími předměty dle vybraného zaměření a specializace.
Ti, kteří úspěšně absolvují roční program, mohou studium ukončit
s diplomem absolventa ročního kurzu celoživotního vzdělávání, nebo
se mohou přihlásit ke studiu a nastoupit do druhého ročníku
bakalářského studia na VŠTVS PALESTRA. Více informací zde.

Máte zájem se o nabízených oborech dozvědět více?
Domluvte si osobní schůzku a přijďte se podívat k nám. Telefon na
studijní oddělení je 281 930 160.

Další termín vzdělávacího
programu „Vychovatelství“,
který realizujeme
kombinovanou formou studia s
rozsahem 96 hodin přímé
výuky. Více informací najdete
zde .

Informace, novinky,
nabídky, …

Informace a aktuality z Palestry
najdete na FB školy. Najděte si
profil VŠTVS PALESTRA, kde
najdete i mnoho nabídek a tipů
na brigády a na nákupy
sportovního vybavení se
slevou. Pokud budete vy mít
zajímavou nabídku, pošlete jí
na e-mail školy a my jí pro
ostatní uveřejníme.

