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Co nabízíme? 

 Můžete studovat atraktivní bakalářský studijní obor POLITOLOGIE, který Vás bude bavit a který Vám 
umožní udržet si po ukončení studia kvalitní a prestižní zaměstnání (mj. nezaměstnanost absolventů naší 
VŠ je přibližně 1%), šanci studovat dostává každý zájemce a je jen na něm, jak s touto šancí naloží, 
absolventi si u nás v žádném případě nekupují titul, ale poctivé a kvalitní vzdělání s množstvím 
vědomostí a dovedností, 

 za studium u nás se nebudete nikdy stydět – kutnohorská vysoká škola nikdy neměla a nemá žádné 
rychlostudenty, studium je transparentní, vyučují zde pouze vysoce kvalifikovaní akademičtí pracovníci (s 
největším podílem docentů a profesorů v ČR) a našimi absolventy jsou i významní představitelé veřejné 
správy, politických stran, sdělovacích prostředků, ale i mnoho policistů, vojáků či hasičů, 

 výhodné je studium právě pro zaměstnané – v kombinovaném studiu se výuka koná pouze 1x za 14 dní 
v sobotu, ušetříte tak drahocennou dovolenou na jiné aktivity, 

 budete studovat v reprezentativním historickém prostředí – vysoká škola sídlí v Kutné Hoře, zapsané 
na seznam památek UNESCO, přímo v historickém centru, v areálu bývalé Jezuitské koleje, spojujícím dnes 
výhody moderně vybavených výukových prostor, důstojného historického prostředí či nádherných zahrad. 

 

 
 

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA PRO PŘÍSLUŠNÍKY POLICIE ČR A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY: 

 Již tak výhodná cena se pro policisty a jejich rodinné příslušníky snižuje na 14 000,- Kč za semestr 
(obvyklá cena studia je 19 900 Kč za semestr) 

 Za tuto cenu můžou studovat i Vašim nejbližším v prezenčním i kombinovaném studiu (nabídka platí i 
pro ty, kteří zahájí na Vaše doporučení studium společně s Vámi) 

 Členové Police Card Clubu neplatí ani žádné poplatky za přijímací řízení 
 
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 

 Podání přihlášky ke studiu vysokoškolského programu: do 15. 9. 2018 

 On – line přihláška: https://vspsv.moggis.cz/prihlaska.php 
 

NAŠE KONTAKTY:   

 ARC – VŠPSV, Barborská 52, 284 01 Kutná Hora (areál Jezuitské koleje) 

 tel.: 321 734 725 (studijní oddělení), e-mail: studijni@vspsv.cz 

 Informace k vysokoškolskému studiu podá nejen studijní oddělení, ale i prorektor pro studijní záležitosti 
doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D. (srb@vspsv.cz) 

 
 

Všechny další informace o studiu a o vysoké škole  
najdete na internetových stránkách: 

hhttttpp::////wwwwww..vvssppssvv..cczz  


