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ZDARMA ukázkové hodiny kurzů
Nejste si jistí, jestli by Vás některé kurzy bavily nebo jestli je zvládnete? Připravili jsme pro Vás malou ochutnávku vybraných kurzů.
Pozor – kapacita kurzů je omezená, s přihláškou proto neváhejte!
•
•
•

EDITORIAL
Milé studentky, milí studenti,
rád bych Vás za Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
přivítal v novém akademickém
roce 2015/2016. V tomto vydání
Newsletteru bych Vás chtěl informovat o novinkách a akcích,
které pro Vás v tomto semestru
připravuje náš vysokoškolský
ústav. Hned na začátku semestru k nám můžete přijít zdarma
„ochutnat“ některé naše kurzy.
V listopadu pak proběhnou dvě
velké a studenty oblíbené akce
ODSTARTUJ a JobChallenge,
které Vám mohou pomoci rozjet
Vaši budoucí pracovní kariéru.
Po celý zimní semestr u nás
bude probíhat spousta zajímavých kurzů a seminářů, kterých
se můžete zúčastnit. Jejich přehled najdete také v tomto čísle.
Víte, s čím vším Vám ochotně
pomůže Poradenské centrum?
Mrkněte na stranu 2.
Já, Mendelín, i celý náš vysokoškolský ústav Vám přejeme
úspěšné vykročení do nového
akademického roku!

Tvorba šperků na téma „Mizející architektura města
Brna“
Grafický design a typografie
Anglická konverzace s rodilým mluvčím

Kdy: v termínu 24. 9. – 7. 10. 2015
Kde: Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, budova E
Více informací na www.icv.mendelu.cz nebo na e-mailu
odov.icv@mendelu.cz

9. ročník veletrhu pracovních příležitostí
Jeden z největších pracovních veletrhů v ČR pro studenty a absolventy vysokých škol, který pro Vás připravují Kariérní centrum MU,
Poradenské centrum VÚ ICV MENDELU a Poradenské centrum VUT
v Brně. Bude na Vás čekat více než 70 firem a bohatý doprovodný
program. Jedinečná příležitost, jak si najít skvělý job!
Kdy: 11. 11. 2015
Kde: Adam Gallery v Brně
Všechny důležité informace najdete na www.jobch.cz

Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl na Mendelově univerzitě v roce 2003 a zaměřoval se zejména na projekt Univerzity
třetího věku, vytvoření smysluplné nabídky vzdělávacích programů pro veřejnost a zajištění vzdělávání učitelů formou tzv. doplňujícího pedagogického studia. Od roku 2006 jsme samostatným
vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity a věnujeme se
výuce akreditovaných studijních programů, dalšímu vzdělávání
a vědecko-výzkumné činnosti spojené s výukou.

Přijďte se inspirovat, převzít zkušenosti od úspěšných lidí a připravit se na START vaší kariéry. Na letošní ročník zveme řadu
zaměstnavatelů, kteří Vám řeknou, jak to v jejich firmě opravdu
chodí, jak vypadá výběrové řízení a co se od uchazečů požaduje.
Využijte možnosti osobního kontaktu s nimi na půdě MENDELU!
Kdy: koncem listopadu, termín bude upřesněn
Kde: Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, budova E
Podrobnosti budeme postupně aktualizovat na
www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum/odstartuj

Co všechno u nás najdete?
• Studium v oblasti pedagogických a ekonomicko-technických
oborů (bakalářské a navazující magisterské studium)
• Kurzy a semináře celoživotního vzdělávání
– odborné, jazykové a zájmové
• Poradenské centrum pro studenty, absolventy
a zaměstnance MENDELU
• Univerzitu třetího věku – vzdělávání pro seniory

PORADENSKÉ CENTRUM
Jsi studentem Mendelovy univerzity v Brně? To je skvělá zpráva. Ale i bezstarostný studentský život může mít občas své trhliny. Přechod ze střední školy na vysokou a nároky
vysoké školy mohou občas studenty zaskočit. Vedle studia se někdy musí studenti vypořádat i s obtížemi ve vztazích nebo jinými osobními problémy. Na místě je také zamyslet se nad finančními nároky studentského života nebo dalšími sociálními okolnostmi.
Praktické je také zamyšlení se nad svým dalším směřováním, nad svou kariérou, nad
tím, jestli vybraný obor je pro Tebe opravdu ten pravý. Možná jsi student se specifickými
vzdělávacími potřebami. Pokud je pro Tebe kterékoliv z výše uvedených témat aktuální,
neváhej se obrátit na naše Poradenské centrum – jsme tu právě pro Tebe.
Poradenské centrum je součástí vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU a poskytuje ucelený systém služeb:
• psychologického,
• kariérového,
• studijního a sociálně-právního poradenství,
• podporu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami.
Za studenty se specifickými vzdělávacími potřebami jsou považovány:
• osoby s pohybovým postižením,
• osoby se zrakovým postižením,
• osoby se sluchovým postižením,
• osoby se specifickými poruchami učení,
• osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami,
• osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením,
• osoby s kombinací postižení.
Více informací najdete na stránkách Poradenského centra, v záložce Studenti se specifickými potřebami www.icv.mendelu.cz/studenti-se-specifickymi-potrebami

KALENDÁŘ AKCÍ

pro zimní semestr 2015/2016

V zimním semestru se můžete těšit na zajímavou nabídku
seminářů a workshopů, které jsou pro studenty a také absolventy do jednoho roku od ukončení studia poskytovány
zdarma. Namátkově se jedná o semináře:
•
•
•
•
•

Osobní efektivita/optimální výkon/organizace času,
Sebepoznání,
Mediace,
Efektivní učení,
Prezentační dovednosti a další.

Kompletní seznam seminářů i s jejich termíny
najdete na www stránkách Poradenského centra,
v záložce Semináře a kurzy

www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum/
seminare-a-kurzy

V dolní části této www stránky najdete také příručku pro studenty se specifickými
vzdělávacími potřebami s názvem „Studium na MENDELU“.

STUDIUM NA VÚ ICV MENDELU
Zaměřujeme se na výuku vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti pedagogických
a ekonomicko–technických oborů. Díky odborné i pedagogické erudici našich akademických pracovníků nabízíme
studentům kvalitní a zajímavé studium a široké uplatnění absolventů v praxi. Náš vysokoškolský ústav nabízí:
Bakalářské studijní programy
• Specializace v pedagogice
• Technické znalectví a pojišťovnictví

Navazující magisterský studijní program
• Technické znalectví a expertní inženýrství

Více informací najdete na www.icv.mendelu.cz/studium

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Máte babičku nebo dědečka, kteří by se rádi naučili něco nového a poznali
nové přátele? Řekněte jim o studiu a kurzech na naší Univerzitě třetího
věku.
Pro seniory připravujeme krátkodobé či dlouhodobé kurzy s různým zaměřením – počítačové, jazykové, kreslení, pilates, orientálního břišního tance
apod. Ve spolupráci s naším Poradenským centrem se konají kurzy Relaxační
techniky a Ochutnávka meditace.
Ještě teď je možné se přihlásit do ročního kurzu (2 semestry)
Člověk, zvíře a životní prostředí, kde jsou poslední volná místa.
Více informací na www.icv.mendelu.cz/u3v

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Naše Oddělení dalšího odborného vzdělávání pro vás připravuje širokou paletu kurzů
pro rozšíření Vaší kvalifikace a zlepšení Vašeho uplatnění na trhu práce, kurzy pro zábavu i radost.

NOVĚ NABÍZÍME KURZY:
Oceňování podniku
Nový semestrální kurz Oceňování podniku je určen jak
odborníkům z praxe, tak i absolventům a studentům VŠ.
Cílem kurzu je seznámení s metodami oceňování podniku/závodu a hlubší porozumění znaleckým posudkům
na ocenění podniku/závodu. Ke studiu obdrží posluchači podkladové materiály k jednotlivým přednáškám,
ukázky různých tipů znaleckých posudků a knihu Mařík
M. a kol. Metody oceňování podniku (vč. její excelovské
podpory pro oceňování podniku). Na výuce se podílejí
soudní znalci s dlouholetou praxí v oboru.
Kurz má 54 vyučovacích hodin a bude se konat
každých 14 dnů vždy ve čtvrtek od 12 do 18 hod.
a pátek od 8 do 14.30 hod.
První blok výuky je 15. a 16. 10. 2015.

Tvorba koláže aneb Příběhy slavných
osobností optikou koláže
Nepotřebujete mít předchozí zkušenost s výtvarnou
činností k tomu, abyste zlepšili své estetické vnímání.
Navštivte tento kurz, ve kterém se dozvíte zajímavá
fakta o osobnostech a jejich tvorbě v oblasti koláže,
informace z historie i současnosti výtvarné techniky,
jednotlivé metody koláže, různé tvůrčí postupy a materiály k výrobě. Samozřejmostí je Vaše vlastní tvorba
koláže, kterou se v kurzu naučíte.
Kurz začíná 1. 10. 2015 a bude se konat každý
čtvrtek od 17.00 do 20.00 hod.

OCHUTNÁVKA KURZŮ
V rámci Týdnů vzdělávání dospělých jsme pro Vás připravili malou ochutnávku našich kurzů, které jsou pro všechny účastníky ZDARMA.
Vyzkoušet si můžete následující kurzy:
Tvorba šperků na téma
„Mizející architektura města Brna“
– ukázková lekce
Přijďte si vyrobit originální šperk z přírodních materiálů inspirovaný jedinečnými brněnskými stavbami.
Formou přednášky a projekce se dozvíte zajímavosti
o architektuře či osobnostech brněnského textilního
průmyslu. V praktické části workshopu si vyzkoušíte
umělecko-řemeslné postupy, procvičíte jemnou motoriku rukou a vytvoříte si klasické i moderní šperky. Tento
workshop je určen všem zájemcům o kreativní činnost
(i bez předchozích zkušeností).
Lektor: Mgr. Zlata Kalusová
Termín konání: 24. 9. 2015 od 16 do 19 h

Grafický design a typografie
– ukázka z kurzu
Vyzkoušejte si moderní grafickou a typografickou
tvorbu. Představíme Vám obory písma, typografii,
grafický design a další příbuzné obory jako součásti
vizuální komunikace. Inspirujete se prezentací ukázek
prací z typografie a grafického designu. Seznámíte se
s grafickým programem Corel, čeká Vás ukázka praktického grafického a typografického úkolu.
Lektor: doc. Mgr. Vítězslav Švalbach
Termín konání: 5. 10. 2015 od 17 do 19.30 h

Anglická konverzace s rodilým
mluvčím
– ukázková hodina
Chcete si vyzkoušet, jak Vám půjde komunikace v angličtině a jak u nás fungují lekce konverzace? Přijďte si
popovídat s rodilým mluvčím!
Lektor: Daniel Spencer
Termín: 7. 10. 2015 od 17 do 18.30 h

Více informací o ukázkových lekcích získáte na www.icv.mendelu.cz
nebo na e-mailu odov.icv@mendelu.cz
Pozor - kapacita kurzů je omezena, s přihláškou neváhejte!

KALENDÁ Ř AKCÍ

pro zimní semestr 2015/2016
Tvorba koláže aneb Příběhy slavných osobností optikou koláže
Jazykové kurzy AJ, NJ, ŠJ, RJ a FJ – 1x2 hod týdně
Intenzívní kurzy angličtiny – mírně a středně pokročilí
Kurz vizuální komunikace
Design interiéru
Oceňování podniku
Výroba kosmetických produktů
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Kurz typografie
Kurz grafického designu
Adobe Photoshop pro začátečníky
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
Základy finančního řízení
Adobe Premiere – od importu přes střih po export
Úvod do zeměměřičství
Katastr nemovitostí a nový Občanský zákoník
Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace
Kurzy jsou zpoplatněny, vybrané kurzy jsou cenově zvýhodněné pro studenty MENDELU.

Více na: icv.mendelu.cz/czv

KDE NÁS NAJDETE?
Vysokoškolský ústav
Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5 (budova E)
613 00 Brno
tel.: +420 545 135 209,
e-mail: czv@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz
www.facebook.com/icvMendelu

od 1. 10. 2015
od 5. 10. 2015
od 5. 10. 2015
od 6. 10. 2015
od 12. 10. 2015
od 15. 10. 2015
19. 10. 2015
od 19. 10. 2015
od 19. 10. 2015
od 20. 10. 2015
20. a 22. 10. 2015
od 23. 10. 2015
26. - 27. 10. 2015
5. - 6. 11. 2015
23. - 24. 11. 2015
27. 11. 2015
10. - 11. 12. 2015

