ÚSTAV TELESNEJ
VÝCHOVY A ŠPORTU

Termín pre podanie prihlášky na študijný program „Šport a rekreácia“

do 15. 04. 2022

Deň otvorených dverí
04. 02. 2022
Povinné prílohy:
•
•

Potvrdenie prihlášky strednou školou ak uchádzač maturuje v školskom roku 2021/2022
Potvrdenie o úhrade poplatku za prihlášku

KONTAKT
Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ondavská 21, 040 11 Košice

www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/

Poplatok za prijímacie konanie:
•
•

055/234 1631

50 Eur - papierová forma prihlášky podaná len v„papierovej forme“ (tlačivo ŠEVT)
30 Eur - elektronická forma prihlášky zaregistrovaná prostredníctvom portálu e-Prihlas.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške,
nevracia.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

romana.marcisinova@upjs.sk
utvs_upjs_kosice

@UTVS.UPJS

PRESKENUJ
SA NA WEB

Možnosti štúdia
v akademickom roku
2022/2023

Študijný program - Šport a rekreácia
Vzdelanie v tomto programe pripravuje vysokoškolsky vzdelaného absolventa pre praktické pôsobenie v oblasti športu, konkrétne športu pre všetkých a pohybovej rekreácie. Tento študijný
program predstavuje progresívny smer vzdelávania študentov v oblasti zdravého životného štýlu.
Absolvent u nás
Absolvent je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovno-športový proces zameraný na prevenciu smerujúcu k zdravému životnému štýlu a kvalite života, na oblasť pohybovej rekreácie, ktorá je spätá so zmysluplným využívaním voľného času. Absolvent disponuje teoretickou
a praktickou pedagogicko-psychologickou výbavou a poznatkami z manažmentu, základmi biologicko-medicínskych poznatkov pre intervenčnú činnosť pri tvorbe pohybových a športovo-rekreačných programov.
Športoviská
O ústave
Už 10 rokov realizujeme bakalársky študijný program Šport a rekreácia, ktorý sa týka zdravého životného štýlu s dôrazom na rekreačný šport. Výskumná činnosť, do ktorej sa môžu zapojiť aj študenti, sa zameriava na oblasť kvality života ľudí a pohybovú aktivitu. Okrem študijného
programu ponúkame študentom a zamestnancom možnosť športovo sa realizovať na aktivitách
zo širokej ponuky športov.
Pohybové aktivity pre študentov Univerzity

Poslucháči univerzity majú možnosť výberu z 21 pohybových aktivít: aerobik, aikido, body form,
bouldering, body balance, basketbal, bedminton, cykloturistika, florbal, joga, pilates, plávanie, posilňovanie, , sálový futbal, SM systém, step aerobik, stolný tenis, streetball, šach, tenis
a volejbal. Súčasťou športového diania je aj činnosť univerzitného športového klubu TJ Slávia.

Pre športové vyžitie sú k dispozícii 4 telocvične, posilňovňa, tréningová lezecká stena, tenisové
kurty, 2 vonkajšie betónové ihriská.

Prijímacie konanie
vo vrecku
Otázky návštevníkov
a odpovede študentov
Ako sa pripraviť na prijímacie konanie?
Prijímacie konanie pozostáva z 2 oblastí:
praktická časť – plávanie, gymnastika a vytrvalostný člnkový beh
teoretická časť – základné vedomosti z biológie človeka a telesnej výchovy
Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí medailisti z medzinárodných športových podujatí – ME,
MS, účastníci OH, resp. Svetovej univerziády za predchádzajúce 4 roky.
Podrobnejšie informácie nájdete
na: www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/zaujemcovia-o-studium/
Čo zahŕňa študijný program?
Praktické a teoretické predmety týkajúce sa trénerstva v rekreačnom športe, ale aj štúdium cudzieho jazyka,animácie, manažmentu a mnoho ďalších predmetov o zdravom životnom štýle,
vrátane pobytových kurzov.
Kde sa uplatním po jeho skončení? Aké mám možnosti?
tvorca a/alebo poskytovateľ športovo-turistických a rekreačných služieb a produktov
tréner športu pre všetkých so zameraním na zdravotne a kompenzačne orientovaný športový
tréning a pohybovú rekreáciu
metodik/projektant/konzultant rozvoja športu a rekreácie v štátnej správe a samospráve.

