EDITORIAL
Milé studentky, milí studenti, již je tomu rok, kdy vyšlo
první číslo Newsletteru ICV
pro studenty MENDELU. Za tu
dobu se mnohé změnilo, jednou z novinek je nový maskot
VÚ ICV MENDELU. Jmenuje se
Mendelín. Je to zvíře, které
vyniká inteligencí, je bystré,
pozorné, pečlivé, starostlivé,
ohleduplné a zodpovědné
ke druhým, se smyslem pro
humor. Své jméno získal díky
soutěži, které se mohli zúčastnit naši studenti. Spolu
s Mendelínem Vám přejeme
příjemnou cestu rokem 2015.

SOUTĚŽ
pro studenty!

Stalo se již tradicí, že nejpozději na
startu nového kalendářního roku se studenti maturitních ročníků začínají zamýšlet nad svojí další profesní dráhou. Stále
více budoucích absolventů středních škol
přemýšlí prakticky a při svém rozhodování
o tom: „Co dál?“, se orientují podle toho,
jaké možnosti uplatnění na trhu práce, jim
absolvování příslušných oborů umožní.

Sdílejte facebookovou stránku ICV a odpovězte na soutěžní
otázku:

naleznou u nás i pochopení, pomoc či
radu. V případě náročných životních
situací, problémů se studiem, různého
znevýhodnění apod. se mohou s důvěrou obrátit na pracovníky Poradenského
centra VÚ ICV MENDELU, kteří našim
studentům i čerstvým absolventům rádi
bezplatně pomohou.

Přemýšlíte o své budoucí kariéře?
Baví Vás technické obory, nebo jste spíše humanitně zaměření?
Chcete najít uplatnění v perspektivním oboru?

Jaký druh zvířete je
maskotem ICV?

Pojďte studovat k nám!!

Z odpovědí bude vylosován 1 z Vás, který
obdrží cenu!

Facebook.com/
icvMendelu

K oborům, jejichž úspěšní absolventi
se v životě rozhodně neztratí, patří i ty, které
nabízí náš vysokoškolský ústav. Poskytujeme vzdělání v bakalářských i magisterských
studijních programech. Přehled a podrobnější informace o studijních možnostech na
VÚ ICV MENDELU naleznete v tomto čísle.
Mimo to, že studenti získají kvalitní vzdělání, s nímž se v životě uplatní,

Bakalářské studijní programy:
•
•

Specializace v pedagogice
Technické znalectví a pojišťovnictví

Magisterské studijní programy:
•

Technické znalectví a expertní inženýrství

Přihlášky ke studiu do všech oborů přijímáme
do 15. dubna 2015.
Více na: http://icv.mendelu.cz/25414-studium

Nabídka studia
v bakalářských a magisterských studijních programech:
Oddělení sociálních věd nabízí zájemcům studium v bakalářském studijním programu
Specializace v pedagogice, který je tvořen dvěma studijními obory:
•   studijní obor Učitelství odborných předmětů (UOP);
•   studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV).
Koncepce bakalářského studijního oboru Učitelství odborných předmětů je zaměřena na získání pedagogické, psychologické a 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. Znamená to, že bakalářský studijní obor Učitelství
odborných předmětů připravuje absolventy odborných magisterských studijních programů, především MENDELU, k výuce
odborných předmětů na středních odborných školách. Jeho
absolventi získávají plnohodnotné pedagogické vzdělání potřebné k vykonávání středoškolské učitelské profese.

Koncepce bakalářského studijního oboru Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku je zaměřena na získání pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti praktického
vyučování a odborného výcviku na středních odborných
školách zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů.
Studiem bakalářského studijního oboru získávají absolventi středních odborných škol pedagogickou kvalifikaci
k vedení praktického vyučování a odborného výcviku na
středních odborných školách.

Oddělení expertního inženýrství nabízí studium v:
•
bakalářském studijním programu a stejnojmenném oboru Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP);
•
navazujícím magisterském studijním programu a stejnojmenném oboru Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI).
Bakalářské studium TZP je vhodné pro absolventy středních škol s maturitou, kteří, podobně jako
pracovníci z praxe, chtějí získat odborné kompetence pro
oceňování technických prostředků a likvidaci pojistných
událostí a profesně působit na pozicích, souvisejících
s posuzováním finanční a materiální úrovně použití strojů
a zařízení. Další možnosti profesního zařazení spočívají na
pozicích expertů finančních ústavů, pojišťoven, leasingových a makléřských společností, technických a úvěrových
útvarů bank a finančních institucí při poskytování poradenské, expertní a znalecké činnosti, dále v oblasti státní správy a samosprávy, eventuálně v resortu středního

a vysokého školství při výuce technických a ekonomických
disciplín.
Navazující magisterské studium TZEI navazuje na první stupeň bakalářského studijního programu a oboru TZP. Umožňuje prostupnost a pokračování
v magisterském stupni studia pro absolventy bakalářského studia technických a technicko-ekonomických oborů,
zejména Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika. Absolventi mají uplatnění ve
výkonu expertní činnosti a činnosti technických a analytických pracovníků a auditorů pro oblast posuzování

technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu,
převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění
majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti
likvidátora nebo samostatného likvidátora pojistných
událostí. Dalším uplatněním je výkon činnosti interních
auditorů technické a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů a strojních zařízení.
O toto studium v kombinované formě studia potom mají
především zájem pracovníci, kteří již tyto pozice vykonávají a potřebují si vzdělání doplnit nebo rozšířit v těchto
specifických kompetencích.

Vstřícný postoj
k našim studentům:
•

V organizaci studia vycházíme vstříc i zájemcům o studium,
kteří již pracují. Pracujícím studentům nabízíme kombinovanou formu studia, jejíž výuka probíhá zpravidla jednou
za 14 dnů v pátek a v sobotu.

•

Uplatňujeme individuální přístup ke studentům a snažíme
se předcházet jejich studijní neúspěšnosti. V tom nám poskytuje velkou pomoc Poradenské centrum VÚ ICV MENDELU, o kterém se dočtete podrobnější informace i v tomto
newsletteru, případně na:
icv.mendelu.cz/25460-poradenske-centrum.

•

Aktivity Poradenského centra VÚ ICV MENDELU mohou naši
studenti využívat bezplatně.

•

Je samozřejmostí, že u nás studují i ti, kteří mají speciální
vzdělávací potřeby.

•

Pro studenty bakalářského a magisterského studia TZP
a TZEI, kteří si chtějí doplnit znalosti z daného oboru,
lépe se seznámit s probíraným učivem a připravit se na
zkoušku z daného předmětu, připravilo Oddělení dalšího odborného vzdělávání vyrovnávací kurzy.

SLUŽBY PORADENSKÉHO CENTRA
VÚ ICV MENDELU PRO UCHAZEČE O STUDIUM
•
•
•
•

Chystáte se k podání přihlášky na vysokou školu?
Nejste ještě zcela rozhodnuti, kterým směrem se vydat?
Zvažujete několik variant své budoucí profesní kariéry a nevíte, kterou si vybrat?
Zajímá Vás, jaké jsou Vaše předpoklady pro studium na VŠ?

Odpověď na tyto otázky a pomoc můžete nalézt v Poradenském centru VÚ ICV MENDELU!

Nabízíme Vám možnost využít:
• individuální konzultaci Vaší situace a výběru VŠ s vysokoškolským poradcem,
• diagnostiku Vašich schopností – zjištění Vaší profesně-studijní orientace,
• poradenství pro uchazeče se specifickými potřebami – v případě, že trpíte některou formou zdravotního postižení či znevýhodnění.
Konzultační hodiny nejsou pevně stanoveny, v rámci našich možností se snažíme uchazečům o studium vyjít vstříc a přizpůsobit se jejich časovým možnostem. Standardní doba
konzultace je 50 minut. Jednorázová individuální konzultace je zdarma.
Diagnostika zahrnuje posouzení rozumových schopností, osobnostních předpokladů, profesní orientace. Individuální diagnostika vyžaduje 4 hodiny pro administraci testů a hodinu
na konzultaci.
Poradenství pro uchazeče se specifickými potřebami je zaměřeno na posouzení možností
zohlednění specifických potřeb v průběhu přijímacího řízení a studia. Konzultace a diagnostika pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je zdarma.

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 VÚ ICV MENDELU!

DALŠÍ SLUŽBY PC VÚ ICV MENDELU:
Uchazeč o studium, student i zaměstnanec MENDELU může na poradenské centrum využít
i dalších služeb, které nabízíme:
• psychologické poradenství a psychoterapie,
• individuální konzultace zaměřené na studium a kariéru,
• koučování,
• sociálně právní poradenství,
• kurzy a tréninky měkkých dovedností,
• semináře o dovednostech a kompetencích potřebných pro úspěšný vstup na trh práce.

NOVÉ TIPY PRO RADOST A ZÁBAVU
Pro odreagování od studijních povinností a zdokonalení se ve svých dovednostech pro Vás pracovníci
Oddělení dalšího odborného vzdělávání VÚ ICV MENDELU připravili několik nových zajímavých kurzů.
KURZ VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
Kurz vizuální komunikace je určen všem, kteří mají zájem
o informace z tohoto oboru a chtějí se orientovat ve fungování, principech a estetice, historii a současnosti vizuální
komunikace. Teoretické přednášky z oborů písmo, typografie a grafický design mohou posluchači využít pro absolvování praktických kurzů typografie a grafického designu (viz
níže). Rozsah kurzu činí 30 hodin (vždy 2 hodiny týdně),
textový i obrazový materiál posluchači kurzu obdrží v elektronické podobě.
KURZ TYPOGRAFIE
Tento kurz je určen všem, kteří mají zájem o praktické dovednosti v oblasti moderní typografie a kteří se v tomto
oboru chtějí zdokonalit. Kurz bude probíhat 1 x týdně vždy
po 2-3 hodinách (celkový rozsah činí 30 hodin) formou
praktických cvičení na PC v grafickém programu Corel.
Předpokladem pro absolvování kurzu je výtvarné cítění,
znalost uživatelské práce na PC a samostatná práce na zadáních. A co je obsahem kurzu? Naučíte se základy typografie – typografické hry, kompozice, typografické vyjádření
abstrakt, příprava typografického plakátu, inzerátu, letáku
a dalších tiskovin.

KURZ GRAFICKÉHO DESIGNU
Absolvováním tohoto kurzu získáte praktické dovednosti
v oblasti moderního grafického designu, naučíte se vytvářet
vybraná grafická média na počítači v grafickém programu
Corel. Obsahem kurzu je tvorba piktogramu, piktogramové
řady, prefabrikace a rastry, média a instalační prvky. Rozsah
kurzu je celkem 30 hodin (1x týdně 2-3 hod), předpoklady
pro absolvování kurzu jsou stejné jako u kurzu typografie.
DESIGN INTERIÉRU
Nevíte si rady, jak zařídit své bydlení? V tomto kurzu se naučíte lépe vnímat a hodnotit estetiku interiérového prostoru,
rozmístění zařízení, světla a barvy. Kurz je dvoudenní, je rozdělen do teoretické a praktické části. Kurz zahrnuje i návštěvu
vybraných interiérů. Termín konání je 16. 4. a 23. 4. 2015.
VÝROBA KOSMETICKÝCH PRODUKTŮ
Pokud se zajímáte o přírodní kosmetiku, neváhejte navštívit
kurz Výroby kosmetických produktů, ve kterém si pod vedením lektora produkty vyrobíte a odnesete domů. Kurz je
jednodenní (celkový rozsah 5 hodin) a je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V praktické části si vyrobíte pleťovou vodu, balzám na rty, konopný krém a sérum na vrásky.

KALENDÁŘ AKCÍ:
Jazykové kurzy (AJ, NJ, ŠJ – 1x2 hod týdně)

od 16. 2. 2015

Intenzivní kurzy angličtiny – mírně a středně pokročilí od 16. 2. 2015
Přípravný kurz AJ na zkoušku FCE

od února 2015

Kurzy kreslení – ve všech pokročilostech

od února 2015

Intenzivní víkendová rétorika

21. – 22. 2. 2015

Kurz vizuální komunikace

od 23. 2.2015

Adobe Photoshop pro začátečníky

10. a 12. 3. 2015

Kurz typografie

od 23. 3. 2015

Kurz grafického designu

od 24. 3. 2015

Učitelství odborných předmětů

od března 2015

Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace

7. - 8. 4. 2015

Design interiéru

16. 4. a 23. 4. 2015

Kurz architektury a designu

14. 4. – 5. 5. 2015

Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník

22. 5. 2015

Úvod do zeměměřičství

1. - 2. 6. 2015

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

Více na: icv.mendelu.cz/czv

Výherce soutěže z NEWSLETTERU č. 2/2014.
Bc. Markéta Vajčnerová se stala šťastnou výherkyní vědomostní soutěže ICV pro studenty MENDELU a získala slevový certifikát v hodnotě 4000,Kč na kterýkoliv kurz CŽV na VÚ ICV MENDELU.
Blahopřejeme!
Výherci v soutěži o jméno maskota VÚ ICV
MENDELU se stali Tereza Vítková a Richard Kubáček, DiS. Výherci obdrží sadu propagačních předmětů VÚ ICV MENDELU. Blahopřejeme!

Motto:
Učení a vzdělávání
je cesta, která nikdy
nekončí, má stále co
nabídnout, je plná
poznání, dobrodružství
i radosti.
Areál Mendelovy univer zity v Brně

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.mendelu.cz

