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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
OCHUTNÁVKA KURZŮ ZDARMA
U příležitosti 10. výročí ICV MENDELU připravujeme pro zájemce malou ochutnávku našich
kurzů. Nejste si jistí, jestli by Vás kurzy bavily
nebo jestli je zvládnete? Můžete si je zdarma vyzkoušet!
KOUZLO ČAJE
INSPIRACE Z MUZIKOTERAPIE

Milé studentky,
milí studenti,

zdravím Vás po letních prázdninách a doufám, že jste během
nich poctivě odpočívali. My na
ICV jsme pro Vás mezitím připravili řadu kurzů, seminářů a
akcí. Hned začátkem září se
rozběhne další kolo soutěže
MYSLI A HRAJ!, kterou pořádáme u příležitosti 10. výročí vzniku
ICV jako samostatného vysokoškolského ústavu. Kdo se zapojí,
může vyhrát hlavní cenu, dárkový poukaz na některý z našich
kurzů v hodnotě do 3000 Kč.
Další naší narozeninovou akcí
budou ochutnávky kurzů zdarma - můžete se nechat okouzlit
čajem nebo zjistit, čemu se věnuje muzikoterapie. Během října
a listopadu Vám dáme příležitost
udělat něco pro svoji kariéru.
Zapište si klidně už teď do diáře termíny akcí ODSTARTUJ
a JobChallenge, ať je nezmeškáte. Z jakých dalších kurzů a seminářů můžete v zimním semestru vybírat? Zjistíte na dalších
stranách Newsletteru.
Já i celý vysokoškolský ústav
ICV Vám přejeme úspěšné zahájení nového akademického roku!
Váš Mendelín

Kdy: listopad 2016
Kde: Institut celoživotního vzdělávání
MENDELU, budova E
Více informací na www.icv.mendelu.cz/czv
a uvnitř Newsletteru.

SOUTĚŽ MYSLI A HRAJ!
Připomínkou 10. výročí ICV MENDELU je i soutěž
MYSLI A HRAJ! Opovězte na 3 otázky a vyhrajte dárkový
balíček. Hlavní cenou je dárkový poukaz na kurz pořádaný ICV MENDELU dle vlastního výběru v hodnotě do
3000 Kč. Sledujte Facebook ICV a www.icv.mendelu.

JOBCHALLENGE
10. ROČNÍK VELETRHU
PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ
Jeden z největších pracovních veletrhů
v ČR pro studenty a absolventy vysokých
škol. Jedinečná příležitost, jak si najít
skvělý job!
Kdy: 9. 11. 2016
Kde: Fait Gallery Brno (vedle Galerie
Vaňkovka)
Podrobnosti uvnitř Newsletteru.

www.icv.mendelu.cz

ODSTARTUJ
3. ROČNÍK
KARIÉRNÍHO DNE
Jaký je rozdíl mezi prací „na volné noze“
a klasickým zaměstnáním ve firmě?
Dozvíš se na letošní kariérní akci
ODSTARTUJ.
Kdy: 20. 10. 2016
Kde: Institut celoživotního vzdělávání
MENDELU, budova E
Podrobnosti uvnitř Newsletteru.

PORADENSKÉ CENTRUM
INSPIRUJ SE A PŘIPRAV SE NA START SVÉ KARIÉRY
V rámci 3. ročníku „ODSTARTUJ“ jsme pro studenty připravili soubor přednášek na téma PODNIKÁNÍ vs. ZAMĚSTNÁNÍ.
Chcete vědět, jaký je rozdíl mezi „volnou nohou“, založením firmy a prací pro firmu? Jaké to nese výhody a nevýhody? Jak začít?
Jak překonat počáteční neúspěchy? Přijďte, poradíme Vám!
Kdy:
Místo:
Vstupné:

20. 10. 2016
ICV MENDELU
Zdarma

Podrobnosti průběžně na www stránkách Poradenského centra, v záložce
ODSTARTUJ www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum

Datum: 		
Místo:		
Vstupné:

9. 11. 2016
Fait Gallery, Brno (vedle Vaňkovky)
Zdarma

VELETRH JOBCHALLENGE – PROKLEPNI SI
VYSNĚNÉHO ZAMĚSTNAVATELE
Ať už hledáte práci, brigádu, nebo si zatím užíváte studentského života, který ale jednou skončí, je tu pro Vás připraven Veletrh práce a pracovních
příležitostí JobChallenge. Tento rok slaví jubilejní 10. narozeniny, a tak se
bude na co těšit!
Na Veletrhu JobChallenge mohou studenti navázat kontakt s širokou škálou
zaměstnavatelů a zjistit, jaká volná pracovní místa nabízejí, jak je získat a
co jim přinesou. Není nic lepšího, než si svého vysněného zaměstnavatele
předem „proklepnout“ a zjistit, jak to ve firmě chodí.
Podrobnosti najdete na www.jobch.cz
NOVINKY:
Dny prevence akademické obce – série seminářů připravená ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. Semináře budou
na témata internetové kriminality a kyberšikany, drogové problematiky, domácího násilí apod. O konkrétních termínech Vás budeme včas informovat
na www stránkách a facebooku ICV MENDELU. Workshop How to nail a
job interview - pracovní pohovor v angličtině se sebevědomím. Pracovní
pohovor není zkouška, tím spíše ne z angličtiny. Je hlavně třeba, abyste se
cítili dobře a dostatečně sebevědomě. A k tomu musíte mít natrénováno!
Psychologické a kariérové poradenství v angličtině pro zahraniční studenty.

NEWS
New offer for international students –
psychological and career counselling
in English.
More info on email
pcentrum@mendelu.cz

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017
Na zimní semestr jsme připravili pestrou nabídku seminářů a workshopů, které jsou pro studenty a absolventy MENDELU
do jednoho roku od ukončení studia zdarma. Výběr ze seminářů:
• Podnikni to! (podnikání nanečisto)
• Psychodiagnostika
• Testování IQ
• Co dělat, když … (Laická krizová intervence)
• Ochutnávka meditace

• Relaxace
• Sebepoznání
• Tvořivost
• Efektivní učení

• Rozvoj paměti – potenciál výkonnosti managementu
• Manažerská gramotnost
• Příprava na pracovní pohovor
• Jak psát životopis a motivační dopis

Kompletní seznam seminářů i s jejich termíny najdete na www stránkách Poradenského centra, v záložce
Semináře a kurzy www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum

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 obory
• Učitelství odborných předmětů
• Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
• Technické znalectví a pojišťovnictví
Navazující magisterský studijní program a obor
• 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 Univerzitě třetího
věku MENDELU.
Do 20. 9. 2016 se mohou přihlásit do ročních kurzů Naše zahrádka
nebo Člověk a společnost, kde jsou ještě poslední volná místa.
27. 10. 2016 proběhne v prostorách ICV Den seniorů - zajímavé přednášky a vyhlášení výsledků fotosoutěže U3V MENDELU nemá vrásky.
Pro seniory připravujeme krátkodobé či dlouhodobé kurzy s různým zaměřením – kurzy počítačové, jazykové, kreslení, pilates, orientálního břišního tance apod.
Více informací na www.icv.mendelu.cz/u3v

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Oddělení dalšího odborného vzdělávání připravuje pro studenty
MENDELU i zájemce z řad veřejnosti pestrou škálu odborných, jazykových
a zájmových kurzů a seminářů.
NOVINKY:

ZÁKLADY VINOHRADNICTVÍ,
ZÁKLADY VINAŘSTVÍ
Tyto dvoudenní kurzy jsou určeny jak zájemcům a milovníkům vína z řad
laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinařském oboru.
Na kurzech vyučují přední odborníci z Ústavu vinohradnictví a vinařství ZF
MENDELU a jsou zaměřeny na teoretickou i praktickou výuku.
Praktická část kurzu Základy vinohradnictví probíhá ve vinici Zahradnické fakulty MENDELU, kde se pěstuje celá řada odrůd. Tyto odrůdy Vám
ukážeme, ampelograficky popíšeme a také je ochutnáte. V praktické části
kurzu Základy vinařství navštívíte dva vinařské provozy, kde se seznámíte s výrobou vína od zpracování hroznů, školení vína až po finalizaci, tedy
lahvování vín. V každém vinařství proběhne ochutnávka 6 – 8 vzorků vín.
Více info na www.icv.mendelu.cz/czv, sekce Kurzy v oblasti zemědělství a lesnictví

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

Budova ICV

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ZIMNÍ
SEMESTR 2016/2017
Učitelství odborných předmětů (pedagogické minimum)

od září 2016

Lektor dalšího vzdělávání (rekvalifikační kurz)

od září 2016

Specializační studium Oceňování podniku
Základy sommeliérství

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

29.–30. 9. 2016

Jazykové kurzy AJ, NJ, ŠJ, RJ a FJ – 1x2 hod. týdně

ICV MENDELU ve spolupráci s Lipkou, školským zařízením pro environmentální vzdělávání
Brno, pro Vás nově připravili kurz Pedagog volného času. Absolvováním tohoto kurzu získáte odbornou kvalifikaci pro pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Kurz
je akreditován MŠMT, výuka je rozložena do tří
dvoudenních bloků (pátek, sobota). Program je
zaměřený na příklady z praxe a ukázky aktivizačních metod. Kurz je zakončen závěrečnou
zkouškou před komisí a obhajobou ZP. Kromě
získaných znalostí účastníci obdrží Osvědčení
o absolvování kurzu.
Termín kurzu: podzim 2016
(bude upřesněn)

od 23. 9. 2016
od října 2016

Intenzívní kurzy angličtiny – mírně a středně pokročilí
Finanční gramotnost

od října 2016
3.–4. 10. 2016

Výroba kosmetických produktů

10. 10. 2016

Úvod do zeměměřičství

20. 10. 2016

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

od 24. 10. 2016

Výroba mýdel

31. 10. 2016

Katastr nemovitostí a občanský zákoník
Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace
Adobe Photoshop pro začátečníky

3. 11. 2016
3.–4. 11. 2016
8. a 15. 11. 2016

Kurzy jsou zpoplatněny, vybrané kurzy jsou cenově zvýhodněné
pro studenty MENDELU.
Více na www.icv.mendelu.cz/czv

OCHUTNÁVKA KURZŮ ZDARMA

U příležitosti 10. výročí ICV MENDELU připravujeme pro zájemce zdarma ochutnávku našich kurzů. Vyzkoušet si můžete
následující kurzy:
KOUZLO ČAJE
Pojďte k nám načerpat inspiraci, jak si zpříjemnit chvíle volna,
obnovit energii. Dozvíte se něco zajímavého o čaji, budete si
umět vybrat kvalitní čaj a poradíme Vám s jeho správnou přípravou. Seminář povedou lidé, kteří čaj milují a je smyslem jejich
života – manželé Ulmovi.
Raději tři dny bez soli, než jediný den bez čaje.
čínské přísloví
KDY: 10. 11. 2016, 15.30 –17.30 hod.

INSPIRACE Z MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapie zažívá v poslední době prudký rozmach. Přispívá k mnohostrannému rozvoji osobnosti, např. k rozvoji smyslového vnímání, otevřeného myšlení nebo schopnosti soustředění. Přijďte se nechat unést hudbou a vyzkoušet si hru na
hudební nástroje.
KDY: listopad 2016 (bude upřesněno)

Více informací o ukázkových lekcích získáte na
www.icv.mendelu.cz nebo na
e-mailu odov.icv@mendelu.cz

I N S T I T U T C E LO Ž I VOT N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í M E N D E LU
Vysokoškolské studium
pedagogických a technickoekonomických oborů

Další vzdělávání
kurzy a semináře pro širokou
veřejnost

Poradenské centrum
pro studenty, absolventy
a zaměstance MENDELU

www.icv.mendelu.cz

Seniorské vzdělávání
Univerzita třetího věku

