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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy: 24. 2. 2017, 10:00 – 14:00 h
Kde: Institut celoživotního vzdělávání,
budova E

Milé studentky,
milý studenti,

zkouškové období je za námi
(doufejme, že úspěšně), nový
semestr před námi a s ním
i spousta zajímavých kurzů, seminářů a akcí pro Vás. Hned
v únoru na ICVéčku proběhne
workshop PODNIKNI TO! pro
všechny akční a podnikáníchtivé
studenty. Den na to otevíráme
dveře pro zájemce o studium
u nás. Uvažujete Vy nebo Vaši
kamarádi o studiu učitelství nebo
technického znalectví? Chtěli
byste zjistit, jak to u nás chodí a
kde se učí? Rádi Vám vše řekneme a ukážeme na Dni otevřených dveří. Rádi byste po zkouškách trochu zvolnili a provoněli si
život? Nechte se inspirovat v kurzu Aromaterapie, který je v tomto
semestru naší novinkou. Na jaké
další kurzy a semináře se můžete těšit v letním semestru, zjistíte
uvnitř Newsletteru. Věřím, že si
z naší nabídky vyberete.
Váš Mendelín

Chtěli byste své odborné znalosti přeChceš se stát
dávat dál? A zlepšit své šance na trhu
UČITELEM
práce?
NA SŠ?
Doplňte si své odborné vědomosti 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. Po ukončení studia můžete pracovat jako učitel na SOŠ.
Více se dozvíte na Dni otevřených dveří nebo na www.icv.mendelu.cz

AROMATERAPIE – novinka

Kdy: 8. 3. 2017
Kde: Institut celoživotního vzdělávání, budova E
Zpříjemněte si život přírodními vůněmi na kurzu Aromaterapie. Pomohou Vám uvolnit se při učení a zvládnout různé neduhy. A navíc si vyrobíte vlastní nosní
olej proti rýmě a nachlazení.
Více uvnitř Newsletteru!

Přijďte si domluvit práci, praxi, stáž, nebo trainee program přímo na univerzitě.
Naučíte se také napsat životopis a motivační dopis. Těší se na Vás Poradenské centrum
ICV MENDELU, zástupci fakult, ale především přítomné firmy, které chtějí mít ve svých
řadách právě VÁS!
Více na www.kariera.mendelu.cz

www.icv.mendelu.cz

PORADENSKÉ CENTRUM
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Lektor: Ing. Jakub Tížek

Kdy: 23. 2. ve 12:00 h
Kde: ICV MENDELU, budova E,
učebna E01
Vstupné: zdarma
Láká Tě svoboda v podnikání, ale nevíš, jak
začít? Pak doraž na první byznys kurz svého druhu. Minimum teorie, maximum praxe.
Krok za krokem přetvoříme Tvůj nápad v reálný byznys. Bude to dřina i zábava. A že záměr ještě nemáš?
Nevadí, i s tím Ti pomůžeme.

Spoluzaložil a řídí společnost FairList s.r.o.
a James Grand s.r.o. Dále spolupůsobí jako
projektový manažer v několika dalších podnikatelských projektech a ve volných chvílích
pomáhá začínajícím podnikatelům s rozjezdem jejich vlastní společnosti.

Více info a přihlášky na
www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum

KALENDÁŘ AKCÍ

Přijímací řízení

pro letní semestr 2016/2017
V letním semestru se můžete těšit na zajímavou nabídku seminářů a
workshopů z oblasti osobního rozvoje, kariérového a studijního poradenství.
Pravidelná relaxační skupina

od 20. 2. 2017
každé pondělí

Podnikni to ! (ochutnávkový seminář)

23. 2. 2017

12:00–15:00

Jak správně citovat

29. 2. 2017

11:00–15:00

Jak se žije a studuje s hendikepem… tentokrát na téma
Co dokáže psychika

2. 3. 2017

13:00–15:00

Podnikni to ! (pravidelný workshop)

od 2. 3. 2017
každý čtvrtek

12:00–15:00

Jak mi to myslí? Jaký/á jsem? Co mě baví? Otestujte se.

1. 3. nebo
16. 5. 2017

9:00–11:00

8:30–13:30

Strategie vyjednávání a umění dohodnout se v prostředí
konfliktu (krize a krizová komunikace, neverbální
středy od
komunikace, konflikty a jejich řešení, pozice a styly
1. 3. 2017
vyjednávání, techniky manažerské komunikace, technika
win - win v dohodovacím procesu)

14:00–18:00

Jak na psaní bakalářských prací

2. 3. 2017

11:00–15:00

Efektivní učení

9. 3. 2017

13:00–17:00

Komu bylo shůry dáno? Otestujte své IQ!

14. 3. nebo
11. 4. 2017

8:30–11:30

Trénování paměti

16. 3. 2017

14:00–16:00

Jak napsat životopis a motivační dopis

24. 3. 2017

9:00–12:00

Sebepoznání

29. 3. 2017

8:30–12:30

How to nail a job interview - pracovní pohovor v
angličtině se seběvědomím

30. 3. 2017

14:00–18:00

Ochutnávka meditace

7. 4. 2017

8:30–12:30

Využití sociální sítě LinkedIn při hledání zaměstnání

7. 4. 2017

12:00–14:30

Formální úprava textů aneb Základy typografie

13. 4. 2017

13:00–17:00

Time management

19. 4. 2017

9:00–17:00

Český pravopis: jistoty a novinky

20. 4. 2017

13:00–18:00

Když přijde krize aneb Jak dát podporu druhému i sobě

24. 4. 2017

13:00–17:00

Komunikační techniky mediace a efektivní řešení
konfliktů

25. a
26. 4. 2017

8:00–16:00

Příprava na pracovní pohovor

28. 4. 2017

9:00–15:00

Tvořivost

19. 5. 2017

8:30–12:30

na MENDELU pro uchazeče
se specifickými potřebami

Pro uchazeče o studium i studenty všech fakult
Mendelovy univerzity v Brně, kteří mají specifické
potřeby související se zdravotním znevýhodněním či postižením, je tady Poradenské centrum.
Najdete nás v budově E na Zemědělské 5.
Jaké služby Vám můžeme pro začátek nabídnout?
Podle typu specifických vzdělávacích potřeb
uchazeče připravíme modifikaci přijímacího
řízení, přizpůsobenou jeho nárokům – poskytnutí vyšší časové dotace, tlumočnického servisu
pro uchazeče se sluchovým postižením, zapůjčení pomůcek studentům se zrakovým postižením apod.
Studentům se specifickými nároky vypracujeme
modifikaci studia, na jejímž plnění se podílí Poradenské centrum, studijní koordinátorky jednotlivých fakult i konkrétní vyučující.
Studenty nebo uchazeči o studium se specifickými vzdělávacími potřebami jsou:
l osoby s pohybovým postižením,
l osoby se zrakovým postižením,
l osoby se sluchovým postižením,
l osoby se specifickou poruchou učení,
l osoby s poruchou autistického spektra,
lo
 soby s jinými obtížemi např. s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním.
Pokud nevíte, co jednotlivé druhy postižení lidem
při studiu i v životě přináší, a tato problematika
Vás zajímá, přijďte na Den otevřených dveří
ICV 24. 2. 2017 nebo se s Vámi rádi setkáme na
připravované sérii přednášek s tématikou jednotlivých postižení, na kterých vždy přivítáme i člověka s konkrétním postižením. Aktuálně připravujeme téma „Co dokáže psychika“, které se
uskuteční 2. 3. 2017 od 13 do 15 hod.

Více informací a přihlášky na www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum

STUDIUM NA VÚ ICV MENDELU
Přijďte se zeptat na studium na ICVéčku!
Těšíme se na Vás na Dni otevřených dveří 24. 2. 2017
Představíme Vám nabídku studia, získáte informace o přijímacím
řízení, prohlédnete si učebny, můžete si vyzkoušet relaxaci nebo
si otestujete svůj učební styl.
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
l Učitelství odborných předmětů
l Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
l Technické znalectví a pojišťovnictví
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR
l Technické znalectví a expertní inženýrství
Více informací najdete na www.icv.mendelu.cz/studium

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU do 15. 4. 2017

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.
Studium na Univerzitě třetího věku MENDELU
Do 15. května 2017 se mohou zájemci přihlásit na základní tříletý studijní program a jednoleté studijní programy (Naše zahrádka, Zahrada a
zdraví, Člověk a společnost a Člověk, zvíře a životní prostředí) se zahájením v září 2017.

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

Novinka – Přednáškový cyklus v Technickém muzeu v Brně
Přednášky budou zahájeny ve středu 8. března a budou probíhat další tři
následující březnové středy vždy od 15:00–17:00 přímo v Technickém muzeu. Účastníci kurzu budou moct navštívit prostory a setkat se s exponáty,
které jsou běžným návštěvníkům nedostupné. Přihlášky stále ještě přijímáme.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NOVINKY:

Výroba cukrářských produktů
Výroba běžného a jemného pečiva
Kdy: září 2017
Tyto dvoudenní kurzy jsou určeny všem zájemcům, kteří chtějí získat nové poznatky a rozšířit si svoji kvalifikaci a odbornost.
Pro zaměstnance v menších či větších provozech, i milovníky
kvalitního pečiva a cukrárenských výrobků. Na výuce se podílejí
zaměstnanci Ústavu technologie potravin s bohatou praxí v tomto oboru a oba kurzy jsou tvořeny teoretickou i praktickou částí.
V kurzech bude také zmíněno téma bezlepkových výrobků.
Praktická část kurzu Výroba běžného a jemného pečiva bude
zaměřena na výrobu běžného a vícezrného pečiva s přídavkem
vlákniny a na praktickou výrobu jemného pečiva. Praktická část
kurzu Výroba cukrářských produktů bude zaměřena na výrobu
muffins, lepkových i bezlepkových s přídavkem vlákniny, a na
praktickou výrobu cookies i cup cakes.
Kurzy byly připraveny ve spolupráci s Ústavem technologie potravin AF MENDELU.

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

NOVINKA:

pro letní semestr 2016/2017

AROMATERAPIE

Oddělení Dalšího odborného vzdělávání pro Vás připravuje širokou
paletu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů.

Kdy: 8. 3. 2017

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

od února 2017

Intenzívní kurzy angličtiny – mírně a středně pokročilí

od února 2017

Základy sommeliérství

16. - 17. 2. 2017

Lektor dalšího vzdělávání (rekvalifikační kurz)

od 7. 3. 2017

Kurz aromaterapie

8. 3. 2017

Učitelství odborných předmětů (pedagogické minimum)
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Výroba mýdel

od března 2017
od 3. 4. 2017
4. 4. 2017

Design interiéru

od 6. 4. 2017

Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace
Výroba kosmetických produktů

4. a 5. 5. 2017
15. 5. 2017

Základy práce s Adobe Photoshop

11. a 18. 5. 2017

Úvod do zeměměřičství

18. 5. 2017

Základy finančního řízení

termín bude upřesněn

Dále připravujeme:
Základy vinařství

květen 2017

Úvod do degustace

červen 2017

Základy vinohradnictví

srpen 2017

Základy sommeliérství

září 2017

Zpracování masa a výroba masných výrobků

září 2017

Výroba cukrářských produktů

září 2017

Výroba běžného a jemného pečiva

září 2017

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

Novinkou v naší nabídce je kurz aromaterapie
s lektorkou Xenií Pilíkovou. Kurz je určen všem, kteří
chtějí:
l poznat účinky aromaterapie a pochopit její
zákonitosti,
l začlenit aromaterapii do svého každodenního
života,
l pomoci si jak po psychické, tak po fyzické stránce,
l zpříjemnit si život přírodními vůněmi, jejichž síla je
obrovská,
l 
zvládnout neduhy a bolesti, akutní i chronické
stavy.
Seznámíte se s profily (charakteristikou a způsoby
použití) mnoha éterických olejů. Dozvíte se
o základních éterických olejích, které je dobré mít
doma nebo s sebou na cestách. Navíc si namícháte
vlastní nosní olej proti rýmě a nachlazení.

JAZYKOVÉ KURZY
Nabízíme jazykové kurzy různých úrovní, které vedou zkušení lektoři. Díky znalosti cizího jazyka máte větší šanci na získání
vysněné práce nebo odborné stáže, potřebujete ji pro účast v programu Erasmus + a také se hodí při cestování.
Jazykové kurzy: angličtina l němčina l ruština l španělština l francouzština
Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva 6 %

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

