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Milé studentky,
milý studenti,

máte před sebou nové číslo
Newsletteru ICV, ve kterém bychom Vás rádi seznámili s kurzy,
semináři a akcemi, které pro
Vás Institut celoživotního vzdělávání připravil na tento semestr.
V říjnu a listopadu se můžete
těšit na dvě velké kariérní akce
ODSTARTUJ a JobChallenge,
které Vám pomohou nasbírat
praktické pracovní zkušenosti
nebo si najít brigádu. Pokud
byste svoji budoucí kariéru řešili
raději individuálně, chtěli poznat
své silné a slabé stránky nebo
se potřebovali lépe zorientovat
na trhu práce, obraťte se na našeho kariérního poradce. S čím
Vám může pomoci, si přečtěte
na str. 2. Chtěli byste si vyčistit
hlavu a ještě přitom vytvořili
hezkou kytičku? Vyzkoušejte
náš novinkový kurz Aranžování
květin. Pokud byste se rádi
dozvěděli víc o svém zdraví
a genových mechanismech,
nenechte si ujít kurz Genetika
a zdraví. Z jakých dalších kurzů
a seminářů můžete v zimním
semestru vybírat, zjistíte po prolistování našeho Newsletteru.
Přeji Vám úspěšný začátek
nového akademického roku
Váš Mendelín

ArANžovÁNÍ KvětiN pro zAčÁtEčNÍKy
Kdy: 25. 10. 2017, 14–19 hod.
Kde: Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, budova E
Máte rádi květiny, jste kreativní a rádi tvoříte? Pak je náš nový kurz Aranžování květin
pro začátečníky přesně pro Vás! Vyzkoušíte si v něm základy vazby, vyrobíte si vlastní
kytici a dekoraci na stůl, ze kterých se můžete těšit i doma po skončení kurzu. Předchozí zkušenosti s aranžováním nejsou pro účast v kurzu potřebné.
Více na www.icv.mendelu.cz/czv v záložce Zájmové kurzy

Kdy: 22. 11. 2017
Kde: BVV, pavilon A1

jobChALLENGE – 11. ročNÍK vELEtrhu
prACovNÍCh pŘÍLEžitostÍ
Jeden z největších pracovních veletrhů v ČR pro studenty a absolventy vysokých
škol. Jedinečná příležitost, jak si najít skvělý job! Letos nově na BVV s úžasnými 120
vystavovateli!
Podrobnosti na www.jobch.cz

oDstArtuj – iNspirujtE sE A pŘiprAvtE
sE NA stArt své KAriéry
Pokud se obáváte pracovního pohovoru, nevíte kde a jak si hledat zaměstnání, nebo jak
se „prodat“ na trhu práce, neváhejte a připravte se na první pracovní zkušenosti na naší
kariérní akci ODSTARTUJ.
Kdy: říjen 2017
Kde: Institut celoživotního vzdělávání
MENDELU, budova E
Podrobnosti průběžně na www.icv.mendelu.cz

www.icv.mendelu.cz

PORADENSKÉ A PROFESNÍ CENTRUM
Poradenské centrum rozšiřuje svůj tým
S čím konkrétně můžete za
kariérním poradcem přijít?

Studenti, pokud procházíte nelehkou
životní situací, máte potíže se studiem,
nebo máte specifické studijní potřeby,
které souvisí se zdravotním znevýhodněním/postižením, můžete se s důvěrou obrátit na Poradenské centrum
MENDELU. Dosud tvořili tým Poradenského centra tři pracovníci: vedoucí poradenského centra, psycholog
a koordinátor studia pro studenty se
specifickými potřebami. Díky projektu
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně, který se rozběhl
1. 6. 2017, získá náš tým vlastního
kariérního poradce (dosud jsme měli
pouze externího konzultanta). Jeho
služby mohou využít všichni studenti
MENDELU, absolventi i uchazeči o studium.

l Hledáte informace v otázkách vzdělávání,
volby povolání/zaměstnání.
l Nevíte, jak se zorientovat na trhu práce.
l Potřebujete poradit s nasměrováním Vaší
kariéry.
l Chcete změnu, protože nejste spokojeni
s tím, kam se nyní ubíráte.
l Chcete zjistit své silné a slabé stránky.
l Potřebujete poradit s životopisem a motivačním dopisem.
l Chcete se připravit na pracovní pohovor.
l Chcete pracovat na rozvoji své kariéry.
 íce informací najdete na
V
www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum,
v záložce Kariérové poradenství

KALENDÁŘ AKCÍ

pro zimní semestr 2017/2018
V zimním semestru se můžete těšit na pestrou nabídku seminářů a workshopů, které jsou pro studenty a absolventy
MENDELU do jednoho roku od ukončení studia zdarma.

Rozhýbejte svůj mozek aneb jak rozvíjet svou schopnost myslet
Pravidelná relaxační skupina
Jak mi to myslí? Jaký/á jsem? Co mě baví? Otestujte se.
Český pravopis: jistoty a novinky
Tvořivost
Jak se žije a studuje s hendikepem… tentokrát na téma Poruchy příjmu
potravy
Ochutnávka meditace
Komu bylo shůry dáno? Otestujte své IQ!
Sebepoznání
Formální úprava textů aneb Základy typografie
Co dokáže paměť

každé pondělí od října do prosince
každé úterý od října do prosince
5. 10. nebo 13. 12. 2017
18. 10. 2017
19. 10. 2017

13:00–14:00
9:00–11:00
8:00–13:00
13:00–18:00
8:00–12:00

19. 10. 2017

13:00–15:00

2. 11. 2017
2. 11. 2017
15. 11. 2017
15. 11. 2017
30. 11. 2017

13:00–17:00
9:00–11:00
8:00–12:00
13:00–17:00
13:00–15:00

Dále připravujeme:
Jak správně citovat
Podnikni to!
Jak na psaní bakalářských prací
Efektivní učení
Jak napsat životopis a motivační dopis
Využití sociální sítě LinkedIn při hledání zaměstnání
Time management

Příprava na pracovní pohovor
How to nail a job interview
– pracovní pohovor v angličtině se sebevědomím
Leadership
Co čekat od Assessment centra a jak ho úspěšně zvládnout
Týmová práce
Finanční gramotnost
Zvládání konfliktů

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

STUDIUM
Zlepšete své šance na trhu práce

vystudujte vedle svého oboru i Učitelství
Zájemcům nabízíme plnohodnotné pedagogické vzdělání formou
akreditovaných bakalářských studijních oborů:
l Učitelství odborných předmětů
l Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Proč právě studium učitelství?
l Zvětšíte své uplatnění na trhu práce. Mladých a kvalifikovaných
učitelů odborných předmětů a praktického vyučování je
v současnosti nedostatek.
l Můžete studovat spolu s Vaším dosavadním oborem na
MENDELU, protože studium probíhá kombinovanou formou.
l Získáte odbornou pedagogickou praxi už během studia.
l Bude se Vám věnovat kvalifikovaný a vstřícný tým pedagogů.
Dále nabízíme studium:
l Technického znalectví a pojišťovnictví (bakalářské studium)
l Technického znalectví a expertního inženýrství (navazující
magisterské studium)
Více 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
naší Univerzitě třetího věku.
Do 30. září 2017 je možné se přihlásit na jednoletý studijní
program Člověk, zvíře a životní prostředí a na rozšiřující semestrální studium: jazykové kurzy (angličtina, němčina, španělština), zájmové kurzy (Kresba, Malba, Aranžování a tvorba
dekorací) a kurz Sociální a politická filozofie.
Od 1. prosince 2017 přijímáme přihlášky na akademický rok
2018/2019 na:
l základní tříletý studijní program,
l jednoleté studijní programy Naše zahrádka, Zahrada a
zdraví, Člověk a společnost a Člověk a životní prostředí.

Od 1. prosince 2017 je možné se přihlašovat také na rozšiřující semestrální studium, které začíná v únoru 2018:
l jazykové kurzy (angličtina, němčina, španělština),
l zájmové kurzy (Kresba, Malba, Aranžování a tvorba dekorací),
lk
 urzy pro udržení fyzické a psychické kondice (Pilates,
Meditace, Relaxace).
NOVINKA
V říjnu 2018 otevřeme nový dvouletý studijní program Člověk
a příroda, který bude navazovat na základní tříleté studium.
Jednotlivé přednášky budou vycházet z klíčových oborů všech
fakult a vysokoškolského ústavu MENDELU. Přihlašování
bude možné už od 1. prosince 2017.
Více na www.icv.mendelu.cz/u3v

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

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
oDDěLENÍ DALšÍho oDborNého vzDěLÁvÁNÍ pŘiprAvujE pro stuDENty mENDELu i zÁjEmCE
z ŘAD vEŘEjNosti pEstrou šKÁLu oDborNýCh, jAzyKovýCh A zÁjmovýCh Kurzů A sEmiNÁŘů.

GENEtiKA A zDrAvÍ
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Kdy: čtvrtky 9. 11., 16. 11. a 30. 11. 2017 (3 x 4 hod.)
Jak, co a proč dědíme? Tohle a mnoho dalších informací o genetice
se dozvíte v novém kurzu Genetika a zdraví. Díky kurzu pochopíte
funkce buněčných a genových mechanismů a jejich dopadů na lidské zdraví i vznik nemocí. Kurz je určen pro zájemce, kteří nemají
hlubší přírodovědné vzdělání.
Více na www.icv.mendelu.cz/czv v záložce Zájmové kurzy

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ZIMNÍ SEMESTR 2017/18
Učitelství odborných předmětů (pedagogické minimum)
Lektor dalšího vzdělávání (rekvalifikační kurz)
Základy sommeliérství
Jazykové kurzy AJ, NJ, ŠJ, RJ a FJ – 1 x 2 hod. týdně
Intenzívní kurzy angličtiny – mírně a středně pokročilí
Specializační studium Rostlinolékařství
Specializační studium Oceňování podniku
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Kurz aromaterapie
Aranžování květin pro začátečníky
Genetika a zdraví

od září 2017
od září 2017
19. - 20. září 2017
od října 2017
od října 2017
od října 2017
od října 2017
od října 2017
24. října 2017
25. října 2017
od 9. listopadu 2017

spECiALizAčNÍ stuDium
oCEŇovÁNÍ poDNiKu

Kdy: od 13. 10. 2017

Dvouleté studium je určeno pro znalce, odhadce, finanční manažery, auditory či právní specialisty. Posluchači
absolvují řadu předmětů ekonomického a právního charakteru, předmětů zaměřených na oceňování jednotlivých druhů majetku a na metody oceňování závodu. Studium ukončuje závěrečná zkouška před komisí.
Více na www.icv.mendelu.cz/czv v záložce
Ekonomické a manažerské kurzy

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

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

