EDITORIAL
Milé studentky, milí studenti,
již podruhé se Vám dostává do
rukou NEWSLETTER vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) Mendelovy
univerzity v Brně. Stejně jako
na jaře jsme pro Vás připravili
ochutnávku aktivit, které bychom Vám rádi nabídli. Mimo
lety prověřených a oblíbených
kurzů a seminářů v naší nabídce naleznete i mnoho novinek.
Přejeme Vám příjemný a úspěšný
start do nového akademického
roku 2014/2015.
Motto: Učení a vzdělávání, je
cesta, která nikdy nekončí, má
stále co nabídnout, je plná poznání, dobrodružství i radosti.

SOUTĚŽ
pro studenty!
Sdílejte facebookovou stránku ICV a odpovězte na soutěžní
otázky:
1. Ve kterém roce bylo zahájeno
vzdělávání pedagogických pracovníků na MENDELU?
2. Kolikáté výročí od svého založení slaví v letošním roce MENDELU?
Z odpovědí bude vylosován 1 z vás,
který obdrží cenu!

Facebook.com/
icvMendelu

O NAŠEM VYSOKOŠKOLSKÉM ÚSTAVU
Aktivity VÚ ICV MENDELU jsou zaměřeny
do více oblastí, jejichž základem je nabídka
široké škály kurzů celoživotního vzdělávání,
ale i bakalářského a magisterského studia,
konkrétně studijních programů Specializace
v pedagogice, Technické znalectví a pojišťovnictví a Technické znalectví a expertní inženýrství. V rámci kurzů celoživotního vzdělávání je
věnována zvláštní pozornost realizaci kurzů
CŽV Učitelství odborných předmětů (UOP)
(tzv. doplňující pedagogické studium)

a Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku (UPVOV).
Volbou oborů zabývajících se vzděláváním
kantorů navazuje VÚ ICV MENDELU na dlouholetou tradici v pedagogickém vzdělávání učitelů
odborných předmětů na Mendelově univerzitě
v Brně, která začala již před padesáti léty, a současně reaguje na stávající českou legislativu
o nutných podmínkách ve vzdělávání učitelů (viz zákon 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících). Tyto programy jsou určeny pro

absolventy vysokých či středních škol zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, IT, lesnického,
dřevařského, zahradnického a veterinárního
zaměření. Absolventům těchto studijních programů se zvýší reálná možnosti uplatnění na
trhu práce a dle zaměření svého studia získají
předpoklad pro výkon profese učitele odborných předmětů střední školy či učitele praktického vyučování a odborného výcviku na střední
škole.

Ať již své studium končíte, nebo jste teprve na začátku, jistě jste už někdy přemýšleli o tom, co vás
na jeho konci čeká. Zabýváte se v každém zkouškovém období otázkou, proč se vlastně učíte a zda
to má smysl? Máte obavy z hledání zaměstnání, z pohovorů, strachujete se o své budoucí uplatnění?
Přijďte na kariérní den Mendelovy univerzity v Brně a již teď se připravte na období vstupu do
zaměstnání! Projekt ODSTARTUJ pořádá Poradenské centrum ICV společně se studenty MENDELU
a jeho cílem je připravit studenty na první pracovní zkušenosti.
Těšit se můžete na příběhy úspěšných absolventů, na praktické tipy týkající se životopisu,
motivačního dopisu či pracovního pohovoru. Čeká vás den plný zajímavých workshopů, přednášek a seminářů.
Dále si můžete vyzkoušet různé modelové situace, sestavit si osobnostní profil odhalující vaše silné
a slabé stránky, individuálně zkonzultovat své CV s odborníky, získat profesionální fotografii na svůj
životopis a dámy ocení také speciální líčení na pohovor.
Vážení studenti POZOR: všichni účastníci získají originální brožuru ODSTARTUJ, ve které naleznou
veškeré užitečné informace souvisejcí se vstupem do pracovního procesu. Další zajímavosti, tipy
a odkazy týkající se nejen seberozvoje, ale vše ho co souvisí s povoláním ve vašem oboru, naleznete
na FB stránce ODSTARTUJ! (https://www.facebook.com/odstartuj.mendelu.cz)
Neváhejte a ODSTARTUJte svou kariéru společně s námi!

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Pracovníci Oddělení dalšího odborného vzdělávání pro Vás připravili širokou nabídku kurzů pro rozšíření kvalifikace
a zvýšení uplatnění na trhu práce, pro zábavu i pro radost.

ZÁJMOVÉ KURZY

JAZYKOVÉ KURZY

V tomto školním roce Vám opět nabízíme různé zájmové kurzy, které Vám pomohou rozvíjet svoji kreativitu, odpočinout
si od každodenních starostí a seznámit se s lidmi, kteří mají
zájem o stejné věci jako Vy. Pro příklad vybíráme:
• Kreslení pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé – o kurz je každoročně velký zájem, můžete se v něm
dozvědět více o tvaru, světle, stínu, barvách apod. a rozvinout v sobě netušené dovednosti.
• Japonská knižní vazba - zajímáte se o japonskou kulturu nebo máte prostě rádi knihy? Přijďte a naučte se nejen
základní japonskou vazbu, ale také pokročilejší řemeslné
kousky starých japonských mistrů.
• Výroba kosmetických produktů – připravujeme nový
kurz, ve kterém se můžete naučit, jak si vyrobit mýdlo, krém,
balzám na rty, sprchový gel atd.

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! Začínáme v týdnu od 6. 10. 2014:
• Intenzivní jazykové kurzy – probíhají 1 semestr
v rozsahu 50 hod. (tj. 2x2 hod./týdně), v nabídce je angličtina
pro mírně a středně pokročilé.
• Semestrální jazykové kurzy – probíhají 2 semestry
v rozsahu 50 hod. (tj. 1x2 hod./týdně) ANGLIČTINA všech
pokročilostí, NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, RUŠTINA.
• Kurz anglické konverzace – zaměřen na komunikační
dovednosti. Vyučováno rodilým mluvčím z Velké Británie (1x2
hod./týdně).

ODBORNÉ KURZY
Vybíráme z naší nabídky odborných kurzů, můžete využít
jako inspiraci pro rozšíření své kvalifikace:
Základy sommeliérství
Kurz pro milovníky vína nabízí během 2 dnů bohatý program: základy podávání a degustace vína, jeho hodnotící
parametry, druhy vína, jeho snoubení s pokrmy, dále praktické poznávání jednotlivých odrůd vín a způsoby jejich
degustace. Druhý den proběhne návštěva Salonu vín ve
Valticích.
Faremní zpracování mléka na sýry a kysané mléčné
výrobky Zpracování masa a výroba masných výrobků
– NOVINKA
Jedná se o kurzy odborně zaměřené jak pro zájemce o daný
obor, tak pro malovýrobce a farmáře. Teoretická i praktická
výuka probíhá v poloprovozech MENDELU. Lektory jsou přední odborníci z ústavu Technologie potravin AF s bohatou praxí
v daném oboru.

Přemýšlíte, jak využít svůj kreativní potenciál? Rádi byste změnili, či tvořivě ovlivnili systém
výuky na našich školách? Přihlaste se ke studiu bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice nebo v kurzu celoživotního vzdělávání Studium
v oblasti pedagogických věd!
Nabízíme studium:
Bakalářské studijní programy:
Specializace v pedagogice,
Technické znalectví a pojišťovnictví
Magisterské studijní programy:
Technické znalectví
a expertní inženýrství

Úvod do zeměměřičství aneb jak si zaměřit pozemek
Dvoudenní kurz, během kterého se seznámíte s mapami a jejich tvorbou, souřadnicovými systémy a se základem geodézie, vč. praktických ukázek polohového a výškového měření.
Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník
Jednodenní kurz zaměřený na nový katastrální zákon, jeho
historii a aktuální změny v legislativě, včetně jejich problémů
v praxi. Naučíte se pracovat s aplikací „Nahlížení do katastru“,
zaměříte se na geometrický plán a získáte přehled o cenách
pozemků.
PEDAGOGIKA
Pro začínající akademické pracovníky a studenty doktorského studia je připraven navazující běh vysokoškolské
pedagogiky „Výuka trochu jinak“, který je zaměřen na
praktické aspekty výuky, kde se účastníci mohou dozvědět
bližší informace o tom, jak vyučují své studenty, odhalit své
rezervy a podpořit své silné stránky výuky. Kurz je pro

účastníky zdarma, informativní schůzka je naplánována na
20. 10. 2014.
Pokud se chcete stát školitelem na profesní úrovni, nabízíme
vám rekvalifikační kurz „Lektor dalšího vzdělávání“. Příjemnou novinkou pro zájemce o tento kurz je, že Mendelova
univerzita v Brně se stala autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky a získání této profesní kvalifikace (dle
zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
Pro zájemce o získání tzv. pedagogického minima již tradičně
nabízíme akreditovaný kurz MŠMT „Učitelství odborných
předmětů“ (výuka na střední škole). Nejbližší plánované
zahájení je v LS 2014/2015.

Kalendář akcí v I. semestru 2014/2015
od 6. 10. 2014
od 7. 10. 2014
od 13. 10. 2014
od 15. 10. 2014
od 20. 10. 2014
od 24. 10. 2014
od října 2014
3. 11. 2014

Jazykové kurzy
Rétorika a veřejné vystupování
Kurzy kreslení
Japonská knižní vazba
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání
Autorizovaná zkouška k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího
vzdělávání
Úvod do zeměměřičství
6. – 7. 11. 2014
Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník
24. 11. 2014
leden 2015
Základy sommeliérství
Faremní zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky
leden/únor 2015
leden/únor 2015
Zpracování masa a výroba masných výrobků
Kurzy jsou zpoplatněny, vybrané kurzy jsou cenově zvýhodněné pro studenty MENDELU
Více na: icv.mendelu.cz/czv

Univerzita třetího věku

Cítí se Vaši prarodiče osamělí, schází jim kontakt s okolním světem?
Chtějí se naučit něčemu novému či oprášit již získané znalosti a dovednosti??
Pomozte Vašim prarodičům zorientovat se v současném světě!

Zprostředkujte jim aktivní, činorodé a smysluplné využití volného času!!
Kromě samotného studia U3V (základní studium U3V a nástavbových programů studia U3V) se mohou senioři těšit
na kurzy Angličtiny, Pilates, Orientálního tance, Fotografování v plenéru, PC pro začátečníky, Kurzy ručních technik,
Asertivity, Prevence stresu a cyklus přednášek o ochraně a obraně seniorů.

Více na www.u3v.mendelu.cz/cz

PORADENSKÉ CENTRUM
Jsi student nebo uchazeč o studium se specifickými vzdělávacími potřebami a nevíš, na
co máš nárok? Osoby různým způsobem
zdravotně postřižené či znevýhodněné
(studenti se specifickými potřebami) mají
v průběhu přijímacího řízení i studia nárok
na úpravu podmínek studia podle svých
individuálních potřeb. Pomocníkem při různých nejasnostech je pro všechny studenty
a uchazeče o studium Poradenské centrum
při VÚ ICV MENDELU.
Studentem se specifickými vzdělávacími
potřebami nebo uchazečem o studium
se specifickými vzdělávacími potřebami
je osoba se zdravotním postižením nebo
znevýhodněním, které má vliv na přijímání,
zpracování nebo reprodukci informací potřebných ke studiu.
Jako studenti se speciálními 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,
- a osoby s kombinací postižení.
Systém podpory studentům se specifickými
potřebami na MENDELU poskytuje každému
studentovi a uchazeči o studium se specifickými potřebami v maximální možné
míře takovou službu nebo úpravu studia
a prostředí, které umožní důsledky postižení projevující se při studiu kompenzovat.

Poskytované služby a úpravy však nesmějí
snižovat studijní nároky, tzn. každý student
MENDELU musí prokázat stejné průběžné
i výstupní výsledky pro dosažení požadované kvalifikace.
Úprava podmínek studia závisí na typu
a rozsahu postižení, zahrnuje například:
- navýšení času při písemném zkoušení,
- volba mezi ústní a písemnou formou
zkoušení, dle potřeb studenta,
- využití poradenských služeb Poradenského
centra -- psycholog, speciální pedagog,
- poskytnutí studijních materiálů v elektronické podobě,
- poskytnutí podpůrných technických prostředků,
- vytvoření individuálního studijního plánu.
Úprava podmínek vychází z potřeb studenta
a aktuálních možností univerzity, převažuje snaha zvyšovat přístupnost vzdělávání
v široké škále oborů.
Pomocníkem při různých nejasnostech
je pro všechny studenty univerzity Poradenské centrum ICV MENDELU, které se
zaměřuje především na:
- poskytování odborných psychologických
a speciálně -- pedagogických služeb (diagnostika, poradenství, terapie),
- konzultační činnost pro studenty a zaměstnance školy,
- zprostředkování úpravy studijních materiálů dle potřeb studentů,
- zprostředkování podpůrných technických
prostředků pro studenty.

Nevíte si rady jak zvládnout náročnou životní situaci?
Končíte školu a nevíte jak dál?
Potřebujete zaujmout při přijímacím pohovoru?
Chcete znát tipy, jak zvládnout učení??

Obraťte se na
Poradenské centrum ICV MENDELU!

JOB CHALLENGE
Nepropásněte šanci zúčastnit se letošního ročníku
veletrhu Job Challenge. Přijďte 5. listopadu 2014 do
Richard Adam Gallery v Brně a zjistěte, které firmy nabízejí skvělý job právě pro vás!
Všechny důležité informace najdete na www.jobch.cz.
Studenti chystající se ke vstupu na trh práce by neměli opomenout
navštívit veletrh pracovních příležitostí Job Challenge (7. 11. 2014),
který jim může pomoci odstartovat zajímavou pracovní kariéru. Jejich
mladší kolegové, kteří se naopak teprve rozhlížejí po perspektivním vysokoškolském studijním oboru, jistě uvítají možnost návštívit expozici
ICV MENDELU na evropském veletrhu pomaturitního a vysokoškolského vzdělávání Gaudeamus, který se uskuteční ve dnech 4. -7. 11. 2014
v areálu BVV v Brně.

Já už job mám,
teď je řada na vás

Ahoj, jmenuji se Petr. Když jsem loni na podzim nastoupil
už do pátého ročníku na Mendelce, uvědomil jsem si, že
vlastně nevím, co přesně chci po škole dělat, ani jaké jsou
pro mě na pracovním trhu možnosti uplatnění. Začal jsem
se rozhlížet po různých nabídkách práce a ve škole na
nástěnce mě upoutal plakát na veletrh práce pro studenty
a absolventy Job Challenge.

Řekl jsem si, že je to skvělá příležitost potkat desítky
zaměstnavatelů na jednom místě, zjistit, čím se zabývají
a co absolventům nabízejí, a mít možnost přímo oslovit
ty, které mě zaujmou. Poslechl jsem rady na webových
stránkách veletrhu, prošel jsem si seznam vystavovatelů,
abych dopředu věděl, koho mám na veletrhu očekávat.
Vytvořil jsem si vlastní profil, kam jsem nahrál vylepšený
a aktualizovaný životopis, aby mě firmy mohly i samy
oslovit. Na veletrh jsem šel v košili a saku, abych udělal
dobrý první dojem, a vzal si s sebou vytištěné životopisy,
abych je mohl osobně předat zástupcům vytipovaných
firem.
Oslovil jsem několik personalistů, řekl, co umím a proč
bych chtěl pracovat právě u nich, a dal jim svůj životopis.
Jednu firmu jsem zaujal natolik, že mi nejprve nabídli stáž
a po skončení studia jsem k nim nastoupil na plný úvazek.

Petr K.

KDE NÁS NAJDETE?
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.mendelu.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

v prvním semestru 2014/2015 se můžete těšit na následující přednášky, kurzy a semináře. Kompletní seznam najdete na webových stránkách poradenského centra.

8. 10. 2014
Efektivní učení
16. 10. 2014
Jak najít práci svých snů
(ODSTARTUJ)
16.10.2014
Jak si udržet dlouhodobou motivaci
(ODSTARTUJ)
16. 10. 2014
Smysl studia a osobní vize
(ODSTARTUJ)
16. 10.2014
Jak využít potenciál každého dne
(ODSTARTUJ)
na maximum
16. 10. 2014
Životopis a motivační dopis
(ODSTARTUJ)
16. 10. 2014
LinkedIn
(ODSTARTUJ)
16. 10. 2014
Příprava na přijímací pohovor
(ODSTARTUJ)
30.10 2014
Sebepoznání
Služby poradenského centra jsou pro studenty MENDELU
poskytovány zdarma.
Více na: http://www.icv.mendelu.cz/cz/poradenske_centrum

