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Jak zlepšit své šance na trhu práce?
A ještě ušetřit na poplatku za studium?

EDITORIAL
Milé studentky, milí studenti,
zdravím Vás v novém semestru
a s malým zpožděním i v novém
roce 2016. Pro ICV bude tento rok rokem narozeninovým!
Letos je to totiž právě 10 let,
co je ICV vysokoškolským
ústavem. To znamená, že jsme
se stali samostatnou součástí
MENDELU a mohli začít vyučovat akreditované studijní obory
a věnovat se vědecko-výzkumné
činnosti. Za těch 10 let našimi
učebnami úspěšně prošlo 538
studentů, přes 750 odborníků se
účastnilo 7 ročníků naší vědecké
konference ICOLLE, naše kurzy
a semináře absolvovalo více než
13500 zájemců a přes 1200 posluchačů absolvovalo Univerzitu
třetího věku.
A rádi bychom, aby spokojených studentů a účastníků
kurzů i nadále přibývalo. Proto
jsme nelenili a na letní semestr
jsme pro Vás připravili spoustu
zajímavých kurzů a seminářů.
Prolistujte Newsletter a uvidíte,
že si vyberete.
Váš Mendelín

Ukončujete bakalářský stupeň svého vzdělání a chcete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, nebo ho už studujete?
Přemýšlíte, jak zlepšit svoje vyhlídky na trhu práce? Máme pro
Vás tip!
Díky němu se můžete v budoucnu věnovat nejen práci ve svém
oboru, ale navíc budete moci působit jako učitel odborných
předmětů na střední odborné škole.
Své současné odborné vědomosti si můžete rozšířit
o plnohodnotné pedagogické vzdělání na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Bakalářský studijní obor Učitelství
odborných předmětů probíhá kombinovanou formou, takže ho
lze studovat současně s Vaším dosavadním oborem na MENDELU.
Navíc můžete ušetřit na poplatku za studium! Pokud celková
délka Vašeho VŠ studia (současný obor + obor Učitelství odborných předmětů) nepřesáhne 6 let, bude Vás poplatek za studium
dalšího oboru (Učitelství odborných předmětů) stát jen 2 819 Kč
ročně. Když se pro získání pedagogického vzdělání rozhodnete až
po ukončení studia na MENDELU, bude roční poplatek za studium
9 870 Kč či více.
Více na www.icv.mendelu.cz/uop nebo volejte naše Studijní
oddělení na tel. 545 135 208.

Odevzdání přihlášek do 15. 4. 2016

Nový kurz
Výroba mýdel

Seminář Osobní efektivita - Optimální výkon
- Organizace času

V tomto kurzu získáte znalosti a receptury k výrobě mýdel. Naučíte se vyrábět tuhá mýdla pro různá použití, např. mýdlo na
vlasy, mýdlo na praní, hypoalergenní mýdlo apod. Vysvětlíme
Vám postup výroby tak, abyste si mohli vyrobit své vlastní mýdlo i doma. A navíc - všechny výrobky z kurzu si odnesete domů!

Věčně nestíháte? Vaše práce nemá patřičné výsledky? Důvodem
nemusí být Vaše nedostatečné schopnosti či motivace. Třeba si jen
neumíte správně stanovit priority nebo je neumíte dodržet. Nebo
velkou část svého času věnujete činnostem, které nejsou pro splnění úkolů nejdůležitější.
Seminář z nabídky Poradenského centra Vás naučí si efektivně
zorganizovat svůj čas a zlepšit výkony.

Termín kurzu: 16. 5. 2016, 14 - 19 h
www.icv.mendelu.cz/czv

Termín semináře: 1. 3. 2016
www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum
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PORADENSKÉ
CENTRUM
Služby ZDARMA pro všechny studenty a absolventy
(do 1 roku od konce studia) MENDELU:
* poradenství kariérové, psychologické, studijní *
* semináře a tréninky *
* pomoc studentům se specifickými vzdělávacími potřebami *

Firmy mají zájem o spolupráci se studenty a absolventy
Poradenské centrum ICV MENDELU uspořádalo v listopadu 2015 pro studenty MENDELU 2. ročník kariérního dne ODSTARTUJ,
který byl zaměřen na prezentace zaměstnavatelů DE HEUS a.s., KBC a O2. Přečtěte si, co tyto firmy nabízí studentům a absolventům.
DE HEUS a.s.

KBC GROUP

O2 CZECH REPUBLIC a.s.

De Heus a.s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců krmných směsí v ČR a na
Slovensku. Jedná se o českou pobočku
nadnárodní holandské společnosti
De Heus Animal Nutrition, která patří
mezi 20 největších výrobců krmiv pro
hospodářská zvířata na světě.

KBC Group je mezinárodní bankovněpojišťovací skupina působící na domácím trhu v Belgii a ve střední a východní
Evropě.
KBC SSC Brno (Centrum sdílených služeb)
je společností, která se zabývá obchodně-administrativními procesy a aktivitami pro
vybrané členy skupiny KBC.

O2 je největším integrovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb na
českém trhu. V současnosti provozuje
téměř osm milionů mobilních a pevných
linek, což z něj činí jednoho z vedoucích
poskytovatelů plně konvergentních
služeb v Evropě.

Kteří absolventi ve Vaší firmě
naleznou uplatnění?

Talentovaní specialisté na výživu
hospodářských zvířat, kteří mají zájem
pracovat v oboru, který vystudovali
a mají cit pro obchod.

Absolventi, kteří mají proaktivní a pozitivní přístup, s chutí učit se nové věci.
Studium ekonomických oborů, zvláště
financí a pojišťovnictví, je výhodou.

Nepreferujeme absolventy z určité univerzity. To, co je pro nás stěžejní, jsou
schopnosti, které absolvent má, a jeho
zapálení pro práci.

Jaké vlastnosti/dovednosti
a znalosti hledáte u studentů,
kteří se u Vás ucházejí o zaměstnání/stáž?

Očekáváme především zájem pokračovat v oboru, který vystudovali. Odbornost získaná během studia je základ.
Očekáváme vášeň a touhu stále se
zlepšovat v oboru výživy zvířat.

Soft skills: požadujeme motivaci
a zapálení pro bankovní prostředí,
pečlivost a přesnost pro práci s čísly,
spolehlivost, týmovou spolupráci
a vlastní zodpovědnost za skvěle odvedenou práci.
Hard skills: požadujeme komunikativní
znalost anglického jazyka (min. úroveň
B1) a základní znalost MS Office.

Hledáme někoho, kdo má chuť pracovat, kdo se chce rozvíjet, kdo hledá
příležitost vyniknout a získat praxi už
během studia.

Co by měli studenti dělat během Účastnit oborových nebo zájmových
studia proto, aby zvýšili své
projektů organizovaných fakultou. Zkusit
šance na zaměstnání u Vás?
si zahraniční pobyt nebo stáž a zdokonalit se v angličtině. Oslovit naši firmu pro
spolupráci na diplomové práci nebo se
přímo dohodnout na zajímavém tématu
práce.

Oceňujeme, pokud student již během
studia má praxi z nějaké administrativní pozice (bankovní prostředí je velkou
výhodou). Velmi dobrou zkušenost
máme také se studenty, kteří absolvovali studijní pobyt ERASMUS+, díky
kterému si zlepšili své komunikační
dovednosti v cizím jazyce.

Svědomitě se připravit na přijímací pohovor, nechat nervozitu doma a nesnažit se
být někdo jiný.

Jaké možnosti nabízíte pro studenty? (pracovní pozice, stáže,
trainee programy, konzultace
bakalářské/diplomové práce)

Jsme otevření spolupráci ve všech zmiňovaných variantách. S každým diskutujeme
vzájemné možnosti a snažíme se najít
řešení prospěšné jak pro studenta, tak
pro firmu.

Pro studenty nabízíme pracovní pozice
na poloviční úvazek (20h/týden) na DPČ
(Dohoda o pracovní činnosti). Časově
se snažíme co nejvíce přizpůsobit, aby
studenti dokázali skloubit práci a školu
zároveň. I jako Part-time zaměstnanci
mohou čerpat některé z našich benefitů
jako např. jazykové kurzy a zvýhodněné
bankovní produkty.

Pro studenty vysokých škol máme
roční placenou stáž, Internship. Jedná
se o pracovně-rozvojový program, kdy
studentům nabízíme volná místa napříč
všemi obory.
Pro absolventy vysokých škol nabízíme
program Graduate. Ten představuje
práci na plný úvazek, jejíž součástí je
i rozvoj v podobě workshopů, exkurzí,
setkání s managementem společnosti
apod.
Další projekt pro studenty je Trainee
program na značkových prodejnách.
Těm nejlepším po skončení programu
nabízíme možnost kariérního postupu
v rámci společnosti.
Ve spolupráci se zástupci různých divizí
nabízíme studentům možnost psát diplomovou práci.

Více informací na

www.deheus.cz

www.csob.jobs.cz

www.chcidoo2.cz
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VŠ STUDIUM
Proč studovat na VÚ ICV MENDELU
•
Odborná praxe během studia  
•
Podpora nadaných studentů
•
Kvalifikovaný, vstřícný a sehraný tým pedagogů
•
Prezenční i kombinovaná forma studia
•
Zahraniční studijní pobyty a stáže

Více na www.icv.mendelu.cz/studium

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
•
Učitelství odborných předmětů
•
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
•
Technické znalectví a pojišťovnictví
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR
•
Technické znalectví a expertní inženýrství

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU do 15. 4. 2016

D ALŠÍ V Z D Ě L Á V Á N Í
Oddělení dalšího odborného vzdělávání pro Vás připravuje širokou paletu kurzů pro rozšíření Vaší kvalifikace a zlepšení Vašeho uplatnění na trh práce, kurzy pro zábavu i radost.

Jazykové kurzy
v letním semestru 2015/16:
V dnešní době je znalost cizích jazyků nepostradatelnou dovedností, která Vám zlepšuje šance získat vysněnou práci nebo odbornou stáž. Cizí jazyk musíte také znát, pokud se chcete zúčastnit
Erasmus+ a určitě se Vám bude hodit při cestování. Proto neváhejte
a začněte, zlepšujte či udržujte svoji znalost cizích jazyků!
•
•

•

Intenzivní jazykové kurzy – probíhají 1 semestr
v rozsahu 50 hodin (tj. 2x2 hod./týdně), v nabídce
je ANGLIČTINA pro mírně a středně pokročilé.
Semestrální jazykové kurzy – probíhají 1 semestr
v rozsahu 26 hod. (tj. 1x2 hod./týdně) ANGLIČTINA všech
pokročilostí, NĚMČINA pro pokročilé začátečníky, mírně
pokročilé a středně pokročilé, ŠPANĚLŠTINA pro pokročilé začátečníky, RUŠTINA pro pokročilé začátečníky,
FRANCOUZŠTINA pro pokročilé začátečníky.
Kurz anglické konverzace – zaměřen na komunikační
dovednosti. Vyučováno rodilým mluvčím z Velké Británie
(1x2 hod./týdně).

KALENDÁŘ AKCÍ
Dalšího

vzdělávání

Jazykové kurzy (AJ, NJ, ŠJ, RJ a FJ – 1x 2 hod.
týdně)
Intenzivní kurzy angličtiny
– mírně a středně pokročilí (2x 2 hod. týdně)
Anglická konverzace s rodilým mluvčím
Učitelství odborných předmětů
(pedagogické minimum)
Výroba kosmetických produktů
Lektor dalšího vzdělávání
Tvorba koláže
Oceňování podniku
Design interiéru
Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace
Katastr nemovitostí a nový Občanský zákoník
Úvod do zeměměřičství
Adobe Photoshop pro začátečníky
Výroba mýdel
Základy finančního řízení

od 22. 2. 2016
od 22. 2. 2016
od 24. 2. 2016
od března a září 2016
7. 3. 2016
od 8. 3. 2016
od 5. 4. 2016
od 14. 4. 2016
od 20. 4. 2016
5. - 6. 5. 2016
10. 5. 2016
12. 5. 2016
12. a 19. 5. 2016
16. 5. 2016
30. - 31. 5. 2016

Kurzy jsou zpoplatněny, vybrané kurzy jsou cenově zvýhodněné pro studenty MENDELU.

Více na: icv.mendelu.cz/czv
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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.
Již nyní se lze přihlásit se ke tříletému základnímu studiu Univerzity třetího věku při
Mendelově univerzitě v Brně se zahájením 1. ročníku v září 2016.
Pro seniory připravujeme krátkodobé či dlouhodobé kurzy s různým zaměřením – kurzy počítačové, jazykové, kreslení, pilates, orientálního břišního tance apod. Ve spolupráci s naším
Poradenským centrem se konají kurzy Relaxační techniky a Ochutnávka meditace.

Více informací na www.icv.mendelu.cz/u3v

KALENDÁŘ SEMINÁŘŮ
Poradenského

centra

V letním semestru se můžete těšit na zajímavou nabídku seminářů
a workshopů z oblasti osobního rozvoje, kariérového a studijního poradenství. Vybrali jsme pro Vás některé z nich a přidáváme i zpětnou
vazbu loňských účastníků.
• Osobní efektivita/optimální výkon/organizace času 1. 3. 2016
V případě, že by byl tento seminář zpoplatněn, byli jeho loňští účastníci
ochotni za něj zaplatit nejvyšší cenu ze všech loni realizovaných krátkodobých seminářů.

•

Sebepoznání 17. 3. 2016

•

Jak motivovat a koučovat sám sebe 22. 3. 2016

•

Minimum pro manažerskou praxi a vedení lidí 31. 3. 2016

•

Jak přesvědčit působivou prezentací 5. 4. 2016

•

Asertivní jednání 12. 4. 2016

•

Ochutnávka meditace 14. 4. 2016

•

Diagnostika 21. 4. 2016

Nejčastější motivací pro účast v tomto semináři bylo „zjistit o sobě něco
nového“. Dle názvu to není moc překvapivé, že ;-))

23 z 23 účastníků v loňském roce by seminář doporučilo svým známým.
Studenti loni na tomto semináři nejvíce ocenili i řešení problémů ve skupině,
efektivně řídit podřízené, delegování práce, řešení sporů, vedení lidí, styly
řízení.
Nevíte, jak strukturovat prezentaci, jaký styl zvolit? Nejlepší způsob, jak to
zjistit a zároveň si to vyzkoušet, je navštívit tento seminář.
Nejvíce účastníků si ze semináře odneslo praktický nácvik umění „říkat NE“.
Jako nejčastější motivace pro účast v tomto semináři se objevuje „zvědavost“.
Zahrnuje posouzení rozumových schopností, osobnostních předpokladů,
profesní orientace.

Nabídka všech seminářů i s termíny na

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

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
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