institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Posláním Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU (ICV MENDELU) jako
vysokoškolského ústavu Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) je poskytovat
vysokoškolské vzdělání ve vybraných bakalářských studijních programech,
dále vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání formou kontinuálního
obnovování znalostí a dovedností a získávání nové kvalifikace jak pro absolventy MENDELU, tak pro široký okruh ostatních zájemců. Institut současně organizuje Univerzitu třetího věku jako zájmové studium občanů seniorského věku
a nabízí široké veřejnosti poradenské služby. V obecných rysech koncepce celoživotního vzdělávání ICV navazuje na nabídku, kterou MENDELU poskytuje ve
svých akreditovaných studijních programech tak, aby se obdobné nebo překrývající kompetence daly získat i v programech celoživotního studia. Tato základní nabídka je rozšiřována o znalosti speciální, související zejména se znalostmi
jazykovými, s rozvojem schopností zpracovávat informace, s moderními informačními technologiemi, se zvyšováním znalostí souvisejícími s fungováním
současné společnosti a ekonomiky, s podnikáním a fungováním organizačních
struktur v současném podnikání i vazbami na globální ekonomické prostředí
a globalizační trendy. Výukové programy se dotýkají rovněž problematiky
zemědělských trendů, problematiky ekologie, práva, komunikace apod.

1. Bakalářské a magisterské vzdělávání
2. Celoživotní vzdělávání
3. Seniorské vzdělávání
4. Poradenská činnost

1 BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1.1 BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

Získaný
titul
Bc. (bakalář)
Bc. (bakalář)

Délka
studia

Absolvent studijního programu získá odborné, pedagogické, psychologické i didaktické
kompetence v oblasti učitelství praktického vyučování a odborného výcviku středních
škol zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů. Profesionalita absolventa bude vytvořena uceleným systémem vědomostí, dovedností, návyků i postojů z disciplín jeho odborné
specializace, odborných pedagogicko-psychologických a didaktických disciplín, ale též
disciplín souvztažné povahy jako jsou např. cizí jazyk, Biologie mládeže a školní zdravotnictví, Ekologie, Hlasová výchova, Komunikační dovednosti, Prevence sociálně patologických jevů, Profesní etika, Informační gramotnost, Pedagogická komunikace, Marketing školy, Školský management rétorika či Tvorba školního vzdělávacího programu.

2 roky (4 semestry)

Učitelství odborných
předmětů

Absolvent studijního oboru získá odborné, pedagogické, psychologické i didaktické
kompetence v oblasti učitelství odborných předmětů středních škol zaměřených na
výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických,
informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů. Absolvent bude jak po teoretické, tak i praktické stránce připraven
vyučovat odborné předměty své vysokoškolské odbornosti na středních školách. Profesionalita absolventa bude vytvořena uceleným systémem vědomostí, dovedností,
návyků i postojů z odborných pedagogicko-psychologických a didaktických disciplín
včetně cizojazyčné odborné terminologie, ale též z disciplín souvztažné povahy, jako
jsou např. Biologie mládeže a školní zdravotnictví, Kultura projevu učitele, Etika učitelství, Informační gramotnost, Marketing školy, či Komunikační dovednosti.

3 roky (6 semestrů)

Studijní
obor

Profil absolventa

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Specializace v pedagogice

Studijní
program

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU s cílem rozšířit nabídku bakalářských studijních programů na
MENDELU a současně naplnit prostor v oblasti vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praktického
vyučování a odborného výcviku na středních školách (dle zákona č. 563/2004 Sb., o vzdělávání pedagogických pracovníků) zahájil od akademického roku 2007/2008 studium v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice. V  rámci tohoto studijního oboru je možné studovat obory Učitelství odborných
předmětů, určeného absolventům vysokých škol pro získání pedagogických kompetencí k vyučování odborných předmětů na středních školách a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV),
určeného absolventům středních škol, pro získání pedagogických kompetencí k výuce praktického vyučování
a odborného výcviku.

1.2 BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: TECHNICKÉ ZNALECTVÍ A POJIŠŤOVNICTCVÍ

Studijní
obor

Profil absolventa

Délka
studia

Získaný
titul

Technické znalectví
a pojišťovnictví

Absolvent studijního programu získá vědomosti a praktické dovednosti pro výkon činnosti a) odhadů pro obor oceňování majetku, b) znalců v oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady, c) expertů pro posuzování, d) samostatných likvidátorů pojistných událostí.
Profesionalitu zajistí zvládnutí škály odborných předmětů: Nauka o materiálu, Údržba
a opravy strojů, Motorová vozidla, Základy projektového řízení, Základy veřejného a soukromého práva, Statistika, Účetnictví a další. K rozšíření specializovaných znalostí slouží
četné povinně volitelné předměty: Etika znalce, Obchodní korespondence v angličtině,
Poradenská činnost, Finanční produkty a služby, Právní pomoc v podnikání a další.

3 roky (6 semestrů)

Bc. (bakalář)

Technické znalectví
a pojišťovnictví

Studijní
program

Studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP) je určen všem zájemcům, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce jako odborní pracovníci na pozici technických znalců při oceňování technického a strojního zařízení i při likvidaci pojistných událostí. Jeho náplň obsahuje výuku širokého spektra předmětů,
vztahující se k technickému zařízení jako celku a základním znalostem ekonomických principů týkajících se
provozu strojního vybavení. Studenti v rámci svého studia absolvují individuálně řízenou praxi v oblastech,
které jsou definované profilem absolventa.
Předpoklady přijetí pro uvedený studijní program zahrnují:
b) studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou,
c) výsledek přijímací zkoušky zaměřené na osvojení znalostí z oblasti předmětů základních ekonomických,
přírodovědných a technických disciplín v rozsahu středoškolského studia.
Bakalářské studium se organizuje ve formě prezenční i kombinované se standardní délkou studia 3 roky.
Studium končí absolvováním státní bakalářské zkoušky, která se skládá z obhajoby bakalářské práce, ústní
zkoušky z Technického znalectví a Pojišťovnictví, Projektového řízení a volitelného předmětu: Stavby a dopravní inženýrství, Motorová vozidla, Stacionární a mobilní prostředky, Psychologie. Úspěšný student získá
titul Bc. (bakalář).

1.3 MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM TECHNICKÉ ZNALECTVÍ A EXPERETNÍ INŽENÝRSTVÍ

Magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI) je určen všem zájemcům,
kteří se chtějí uplatnit na trhu práce jako odborní pracovníci na pozici technických znalců při oceňování
technického a strojního zařízení i při likvidaci pojistných událostí. Jeho náplň obsahuje výuku širokého
spektra předmětů vztahujících se k technickému zařízení jako celku a základním znalostem ekonomických
principů týkajících se provozu strojního vybavení.
Předpoklady přijetí pro uvedený studijní program zahrnují absolvování přijímacího řízení a hodnocení:
a) výsledku přijímací zkoušky zaměřené na osvojení znalostí z oblasti základních ekonomických, přírodovědných a technických disciplín v rozsahu bakalářského studia,
b) dosaženého studijního průměru v bakalářském nebo magisterském stupni studia shodného nebo příbuzného oboru.

2 roky

Získaný
titul

Délka
studia

Absolvent studijního programu získá komplexní soubor teoretických,
praktických dovedností a návyků z odborných ekonomických a technických disciplín. Bude umět posoudit technickou a environmentální bezpečnost mobilních a stacionárních strojů a řídicích systémů ve všech
úrovních jejich existence.

Ing.

Studijní
obor

Profil absolventa

Technické
znalectví
a expertní
inženýrství

Technické
znalectví
a expertní
inženýrství

Studijní
program

Studium se organizuje ve formě prezenční i kombinované se standardní délkou studia 2 roky. Studium končí
absolvováním státní zkoušky, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky z Technického
znalectví, Expertního inženýrství a Projektového řízení. Úspěšný student získá titul Ing. (inženýr).

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 6. 1. 2014 a 4. 2. 2014
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 31. 3. 2014
TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO TZP: konání NSZ dle termínů SCIO
TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO TZEI: 16. 5. 2014
TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO UOP a UPVOV: 5.–6. 5. 2014

2 Celoživotní vzdělávání
2.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací program: Studium v oblasti pedagogických věd
Učitelství odborných předmětů: Čtyřsemestrální kurz akreditovaný MŠMT ČR. Absolvent získá v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský studijní obor pedagogickou způsobilost pro vyučování příslušné odpovídající skupiny odborných předmětů na středních školách. Jedná se o skupiny předmětů zemědělských,
potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských,
krajinářských, zahradnických, případně veterinárních.
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku: Třísemestrální kurz, jehož absolvent získá pedagogickou způsobilost pro vyučování odborného výcviku a praktického vyučování na středních školách – učilištích zemědělského, potravinářského, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického, případně veterinárního typu.
Rozšiřující studium Písemná a elektronická komunikace: Cílem rozšiřujícího studia absolventů vysokoškolského vzdělání pedagogických i nepedagogických směrů je získání aprobace pro výuku předmětů Písemná
a elektronická komunikace, Technika administrativy a obchodní korespondence apod.
Školní koordinátor EVVO: Dvousemestrální vzdělávací program určený pro školní koordinátory EVVO na
základních, popř. středních školách. Kurz obsahuje 6 modulů: škola a využívání multimédií, e-learningů
a jiných moderních metod v rámci ICT, škola součást krajiny, škola a stromy kolem nás, zvířata kolem školy
a kolem nás, škola jako zahrada, škola v zeleni.
Krátkodobé kurzy pro pedagogické pracovníky: Finanční trhy pro středoškolské učitele, Kariérní poradenství
na středních školách.

2.2 Odborné dlouhodobé kurzy

Přípravný ročník Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia: V rámci těchto dvousemestrálních
kurzů můžete absolvovat některé předměty bakalářského studia FRRMS. Po přijetí jsou vám tyto předměty
uznány. Kurzy jsou bez přijímacích zkoušek.
Specializační studium oceňování podniku: Cílem čtyřsemestrálního studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti oceňování podniku (odhadce, znalce, experta). Odbornou kvalifikaci absolvent musí
prokázat vysokou kvalitou vědomostí a znalostí potřebných pro ocenění podniku. Součástí studia je také
seznámení s mezinárodními standardy, jejichž součástí jsou etické požadavky, jejichž dodržování vytváří
obraz kvalifikovaného a odpovědného výkonu této profese. Studium je určeno jak pro odborníky z praxe se
zájmem o prohloubení svých znalostí, tak pro studenty a nové absolventy vysokých škol.
Projektové řízení dle IPMA pro přípravu na stupeň B, C, D: Kurz si klade za cíl seznámit své účastníky se
všemi aspekty projektového řízení, které jsou požadovány pro vykonání mezinárodně uznávané zkoušky dle
IPMA (International Project Management Association) pro stupeň B, C, D. Kurz je akreditován u Společnosti
pro projektové řízení, o.s. (Certifikační orgán).
Kurz Bezpečnost osob a společnosti – Bezpečnostní management: Cílem dvousemestrálního kurzu je
připravit absolventy kurzu na výkon systematizovaných míst (manažer, velitel) v oblasti bezpečnosti osob
a společnosti (proaktivní činnost – prevence a reaktivní činnost – řešení a zvládání mimořádných situací).
Kurz je akreditován MV ČR.
Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání: Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání. Kurz je akreditován MŠMT ČR a je vhodný pro
přípravu osob k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání v souladu s Národní soustavou kvalifikací.
Rekvalifikační kurz Krizový manažer: Kurz je určen zaměstnancům malých a středních podniků ke zvládání krizových situací v podniku. V rámci rekvalifikačního kurzu je možno uspokojit i poptávku osob vedených
v evidenci úřadů práce. Kurz je akreditován MŠMT ČR.
Rekvalifikační kurz pro výkon obecných zemědělských činností: Kurz je určen zemědělské veřejnosti a především začínajícím zemědělcům, kteří žádají o dotace z Programu dotace venkova. Absolvováním kurzu
získají minimální zemědělskou kvalifikaci, která je jednou z podmínek, kterou má příjemce dotace splňovat.
Specializační studium Rostlinolékařství: Institut realizuje studium ve spolupráci s Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Specializační studium Rostlinolékařství odpovídá svým rozsahem akreditovanému magisterskému studiu v oboru Rostlinolékařství.
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí: Čtyřsemestrální specializační studium, jehož cílem je
komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce v technickém oboru a pro výkon činnosti samostatného likvidátora škodních událostí. Absolventi získají potřebné znalosti také pro výkon profese odhadce majetku.
Rekvalifikační kurz Výroba sýrů a zakysaných výrobků: Sedmidenní kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat znalosti v oblasti výroby sýrů a zakysaných výrobků. Kurz se skládá z teoretické, praktické výuky
a exkurze.

2.3 Krátkodobé kurzy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manažerské kurzy – Základy finančního řízení, Obecné manažerské vzdělávání
IT kurzy – MS Office (Excel, Powerpoint), Adobe Photoshop, Facebook marketing
Kurzy arboristiky (Řez stromů, Posuzování provozní bezpečnosti stromů,…)
Kurz Základy agroturistiky
Kurz Základy sommelierství
Kurz Využívání technických prostředků při zakládání a údržbě zeleně
Kurz Základů senzorické analýzy
Kurz Produkce a uplatnění školkařských výpěstků okrasných rostlin
Rétorika a veřejné vystupování, Intenzivní víkendová rétorika
Kurzy kreslení
Firemní kurzy dle požadavků zákazníka

2.4 Jazykové kurzy
•
•
•
•

Dvousemestrální jazykové kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny
a italštiny ve všech úrovních
Intenzivní jazykové kurzy Češtiny pro cizince
Intenzivní letní kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny ve více úrovních
Kurz Anglické konverzace, Angličtina pro ekonomy, Příprava na FCE

3 SENIORSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ – UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Univerzita třetího věku (U3V), jako tříleté zájmové studium občanů převážně seniorského věku,
je na MENDELU koncipována jako cyklus přednášek a seminářů setříděných do tematických
bloků, ve kterých se prezentují jednotlivé fakulty univerzity: Agronomická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta
a Zahradnická fakulta. Program nese název Člověk a příroda na počátku 3. tisíciletí. ICV nabízí
absolventům tohoto základního cyklu U3V specializované nástavbové programy Zahrada a zdraví a Člověk, zvíře a životní prostředí. Univerzita třetího věku má v současné době své pobočky
také v Lednici, v Kyjově a v Bruntále ve studijních programech Člověk a zahrada a Člověk a region.

4 PORADENSKÁ ČINNOST

Poradenské centrum při ICV MENDELU zajišťuje služby psychologického, studijního, kariérního
a speciálně-pedagogického poradenství studentům i zaměstnancům všech fakult Mendelovy
univerzity v Brně. Služby studentům, uchazečům o studium a absolventům v prvním roce po
ukončení studia jsou poskytovány bezplatně.
4.1 Individuální poradenství zaměřené na:
obtíže při studiu spojené se specifickými potřebami vycházející z určitého hendikepu (zdravotního, pohybového, smyslového, sociálního aj.) • obtíže spojené se studiem (poruchy soustředění,
zvládání stresu, odkládání studijních povinností,…) • profesní záležitosti spojené se vstupem do
praxe a uplatnění v ní • problémy spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní poruchy, zneužívání návykových látek,…) • partnerské a rodinné problémy • analýzu osobnostních
předpokladů, kariérní koučink, konzultace životopisu či motivačního dopisu.
•

4.2 Skupinové poradenství (kurzy, semináře, workshopy)
• Kurzy soft skills, např. Týmová práce, Efektivní učení, Prezentační dovednosti, Prevence stresu,
Asertivita jako životní styl, Jak psát dobré seminárky a další odborné práce na VŠ, Jak vyhrát boj
proti prokrastinaci...
• Workshopy z oblasti kariérového poradenství, např. Přijímací pohovor nanečisto, Praktická
příprava na pohovor + konzultace CV, Assessment centrum nanečisto aj.
• Pravidelné relaxační skupiny, metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování: slouží
k prohloubení schopnosti učit se, zlepšují koncentraci pozornosti, přinášejí uvolnění a zvyšují
odolnost člověka v zátěžových situacích.
• Kurzy zaměřené na sebepoznání, např. Sebepoznání, Relaxační dovednosti, tělo jako nástroj
sebepoznání aj.
Besedy z oblasti zdravého životního stylu: rozšiřují oblast poznání, jak si uchovat tělesné i duševní zdraví a zvládat běžné i mimořádné životní situace. Realizovaná nebo připravovaná témata:
O alkoholu a jeho souvislostech, Laická krizová intervence, Co všechno zasahují poruchy příjmu
potravy aj.
• Odborné poradenství – poradenství v oblasti zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekonomice.
• Profesní a psychologické poradenství určené pro studenty a nové absolventy MENDELU – koučování, kurzy a tréninky měkkých dovedností, profesní a psychologické poradenství.

Kontakt
Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
Zemědělská 5 (budova E), 613 00 Brno
tel.: 545 135 208 – bakalářské vzdělávání
545 135 216 – celoživotní vzdělávání
545 135 206 – seniorské vzdělávání
545 135 227 – poradenské centrum; fax: 545 135 205
e-mail: czv@mendelu.cz, www.icv.mendelu.cz

