PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ
A
PORADENSKÉ SLUŽBY

Institut celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně
Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003. Po třech letech úspěšného fungování a neustálého rozvoje se
v roce 2006 transformoval do podoby vysokoškolského ústavu, a stal se tak nedílnou a samostatnou součástí Mendelovy
univerzity v Brně. Tímto okamžikem dochází ke kvalitativní změně v životě ICV a na vysokoškolském ústavu se začínáme
věnovat výuce akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a vědeckovýzkumné činnosti spojené s výukou. V rámci celoživotního vzdělávání organizujeme řadu odborných, jazykových
a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty MENDELU
zajišťujeme zdarma profesionální služby Poradenského centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Pro
seniory organizujeme vzdělávání formou Univerzity třetího věku.
Posláním vysokoškolského ústavu je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vykonávání vědecko-výzkumné činnosti,
které reagují na aktuální vzdělávací potřeby našeho regionu a poptávku dnešní společnosti. Současně chce vysokoškolský
ústav přispívat k rozvoji Mendelovy univerzity v Brně širokou nabídkou celoživotního vzdělávání a poradenské činnosti.
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V BUDOVĚ E
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Vysokoškolské vzdělávání
Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně se zaměřuje 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.

Přehled studijních programů
Bakalářský studijní program Specializace
v pedagogice
• studijní obor Učitelství odborných předmětů (UOP)
• studijní obor Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku (UPVOV)
Bakalářský studijní program Technické znalectví
a pojišťovnictví
• studijní obor Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP)
Navazující magisterský studijní program Technické
znalectví a expertní inženýrství
• studijní obor Technické znalectví
a expertní inženýrství (TZEI)

Učitelství odborných předmětů (bakalářské
studium)
Pro koho je obor určen
Studijní obor Učitelství odborných předmětů (UOP)
umožňuje získat pedagogické, psychologické a didaktické
kompetence v oblasti učitelství odborných předmětů na
středních školách zaměřených na výuku zemědělských,
potravinářských,
ekologických,
mechanizačních,
ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských,
krajinářských, zahradnických, případně veterinárních
oborů. Bakalářský studijní obor UOP připravuje absolventy
magisterských studijních programů k výuce odborných
předmětů na středních odborných školách.
Předpoklady pro přijetí
Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně
ukončili nebo ještě studují minimálně magisterský
stupeň vysokoškolského
vzdělání zemědělského,
potravinářského,
ekologického, mechanizačního,
ekonomického, lesnického, dřevařského, krajinářského,
zahradnického, případně veterinárního zaměření.
Přijímací řízení
Uchazeči o studium budou přijímáni na základě
písemné přijímací zkoušky ze všeobecně-kulturního
přehledu se zaměřením na pedagogické, psychologické
a sociologické disciplíny a na základě studijního průměru
dosaženého v průběhu dosavadního vysokoškolského
studia.

Uplatnění absolventa
Absolventi získávají plnohodnotné pedagogické vzdělání,
a mohou tak pracovat jako učitelé odborných předmětů
střední školy v oboru zemědělského, potravinářského,
ekologického,
mechanizačního,
ekonomického,
lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního
zaměření.
Forma studia: kombinovaná
Délka studia: 2 roky


TIP PRO STUDENTY

Větší šance na trhu práce!
Ukončujete Bc. studium a chcete pokračovat v navazujícím Mgr. studiu, nebo ho už studujete? Když si
během studia doplníte své vědomosti
o plnohodnotné pedagogické vzdělání,
zlepšíte své šance na trhu práce!
V budoucnu pak můžete pracovat nejen
ve svém oboru, ale i jako učitel odborných předmětů na SOŠ. Studijní obor
UOP probíhá kombinovanou formou,
lze jej proto studovat současně s Vámi
zvoleným navazujícím magisterským
oborem.

Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku
(bakalářské studium)
Pro koho je obor určen
Studijní obor Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku (UPVOV) je zaměřen 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.

Předpoklady pro přijetí
Ukončené střední vzdělání s maturitou, střední
vzdělání s výučním listem nebo vyšší odborné vzdělání
oborů zemědělského, potravinářského, ekologického,
mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského,
zahradnického a veterinárního zaměření.
Přijímací řízení
Uchazeči o studium budou přijímáni na základě úspěšného
absolvování testu všeobecných středoškolských znalostí
a na základě dosaženého studijního průměru ukončeného
středoškolského studia.
Uplatnění absolventa
Po úspěšném ukončení studia získají absolventi
legislativně nezbytný kvalifikační předpoklad učitele
střední školy a vysokoškolský titul Bc. Absolventi mohou
pracovat jako učitelé praktického vyučování a odborného
výcviku střední školy.
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 3 roky

Technické znalectví a pojišťovnictví
(bakalářské studium)
Pro koho je obor určen
Studijní obor Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP)
je vhodný pro absolventy středních škol s maturitou, kteří
podobně jako pracovníci z praxe chtějí získat odborné
kompetence pro oceňování technických prostředků
a likvidaci pojistných událostí.
Předpoklady pro přijetí
Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské
studium zakončené maturitní zkouškou.
Přijímací řízení
Uchazeči o studium budou přijímáni na základě pořadí
uchazečů, sestaveného dle výsledků středoškolského
studia uchazečů. O případném absolvování Testu
studijních předpokladů, připraveném vysokoškolským
ústavem, budou uchazeči informování nejpozději do 15
dnů od uzavření přijímání přihlášek.
Uplatnění absolventa
Absolventi se uplatní v technických a analytických
činnostech. Mohou zastávat např. pozici odhadce, experta
finančních ústavů, pojišťoven, leasingových a makléřských
společností, technických a úvěrových útvarů bank
a finančních institucí. Dále mohou absolventi působit
v oblasti poradenské, expertní a znalecké činnosti ve
státní správě a samosprávě, případně v resortu středního
a vysokého školství při výuce technických a ekonomických
disciplín.
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Délka studia: 3 roky

Technické znalectví a expertní inženýrství
(navazující magisterské studium)
Pro koho je obor určen
Studijní obor Technické znalectví a expertní inženýrství
(TZEI) připravuje absolventy pro výkon 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.
Předpoklady pro přijetí
Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené bakalářské,
případně magisterské studium shodného nebo příbuzného
oboru.
Přijímací řízení
Uchazeči o studium budou přijímáni na základě písemné
přijímací zkoušky a dosaženého studijního průměru
v bakalářském stupni studia.
Uplatnění absolventa
Absolventi mohou zastávat pozice jako techničtí
a analytičtí pracovníci a auditoři v oblasti posuzování
technického stavu, technické hodnoty a oceňování
movitého majetku při poskytování finančního úvěru nebo
pojištění, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení
majetku nebo mohou působit např. jako samostatní
likvidátoři pojistných událostí. Další oblastí uplatnění
absolventů je výkon činnosti interních auditorů technické
a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných
výrobních strojů a strojních zařízení. Mohou pracovat také
v oblasti středního a vysokého školství při výuce předmětů
technických a ekonomických disciplín.
Forma studia: kombinovaná
Délka studia: 2 roky

Důležité termíny a informace
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
23. 2. 2018
ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK (pro všechny studijní obory):
15. 4. 2018
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (pro všechny studijní obory):
17. 5.–18. 5. 2018
Podrobné informace o studiu najdete
na www.icv.mendelu.cz/studium nebo
kontaktujte studijní oddělení:
Bc. Iva Urbánková
telefon 545 135 208
e-mail: iva.urbankova@mendelu.cz

Celoživotní vzdělávání

• Jazykové kurzy – Čeština pro cizince, Angličtina,
Němčina, Španělština, Ruština, Francouzština (ve více
úrovních).
• Zájmové kurzy – např. Design interiéru,
Výroba kosmetických produktů, Základy sommelierství, Základy vinařství a vinohradnictví.
• Kurzy v oblasti potravinářství zemědělství a lesnictví – např. Výroba a zrání sýrů, Zpracování masa
a výroba masných výrobků, Kurz pro výkon obecných
zemědělských činností, Specializační studium Rostlinolékařství, kurzy Arboristiky.
Podrobnou nabídku kurzů a seminářů najdete na
www.icv.mendelu.cz/czv  

Seniorské vzdělávání – Univerzita
třetího věku
Naše Oddělení dalšího odborného vzdělávání připravuje
pro studenty MENDELU i zájemce z řad veřejnosti
pestrou škálu odborných, jazykových a zájmových
kurzů a seminářů. Nabídka zahrnuje akreditované
i neakreditované kurzy s variabilní délkou, a to od
jednodenních kurzů až po dvouleté vzdělávací programy.
Témata a zaměření našich kurzů často obměňujeme,
především s ohledem na poptávku zákazníků, studentů
a na aktuální situaci na trhu. Vzhledem k všestrannému
zaměření fakult Mendelovy univerzity v Brně jsme schopni
na přání zájemců připravit a zorganizovat vzdělávací
kurzy na míru. Při přípravě kurzů a vytváření vzdělávacích
programů úzce spolupracujeme nejen s akademickými
pracovníky MENDELU, ale také s odborníky z praxe.
Kurzy a semináře probíhají v příjemném a moderním
prostředí našeho vysokoškolského ústavu.

Zaměření kurzů celoživotního vzdělávání:
• Kurzy pro pedagogy a lektory – např. Učitelství
odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku, Rozšiřující studium předmětu
Písemná a elektronická komunikace, Pedagog volného
času, Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání.
• Ekonomické a manažerské kurzy – např. Projektové
řízení, Oceňování podniku, Finanční gramotnost,
Základy finančního řízení.
• Technické a ostatní kurzy – např. Technické znalectví a likvidace pojistných událostí, Úvod do zeměměřičství, Katastr nemovitostí a Občanský zákoník.
• IT kurzy – např. Microsoft Excel, Adobe Photoshop
pro začátečníky, Powerpoint, Adobe Premiere a další.
• Kurzy osobnostního rozvoje (soft skills) – např.
Rétorika a veřejné vystupování, Efektivní učení, Jak se
snadno učit jazyky.

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU organizuje
od roku 2003 vzdělávání seniorů formou Univerzity
třetího věku (U3V). Reagujeme tak na neustále rostoucí
zájem starších lidí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat
se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně
se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe. Zájemci
mohou na U3V studovat základní tříleté studium, roční
nástavbové studium nebo navštěvovat semestrální kurzy.
Podrobné informace o studiu na Univerzitě třetího
věku najdete na www.icv.mendelu.cz/u3v

Poradenské centrum

	
Do
oblasti
kariérního
poradenství
spadá i organizace veletrhu pracovních
příležitostí
JobChallenge,
spolupráce
s různými subjekty zajišťujícími praxe
a stáže studentů ve firmách či prezentace
zaměstnavatelů a odborníků z praxe.

Psychologické poradenství
Psychologické poradenské služby pomáhají
klientům překonat jejich obtíže spojené se
studiem jako poruchy soustředění, zvládání
stresu ve zkouškových situacích, odkládání
studijních povinností, souběh studijních
a pracovních nároků, nedostatečné studijní
dovednosti, problémy spojené s duševním
zdravím (úzkostné stavy, depresivní
poruchy, poruchy spánku, poruchy příjmu
potravy, zneužívání návykových látek
apod.) i osobní, rodinné a partnerské
problémy.

Poradenské centrum ICV MENDELU vzniklo v lednu roku
2008 a poskytuje zdarma všem studentům a absolventům
univerzity (do jednoho roku od ukončení studia) ucelený
systém služeb:
• kariérového poradenství,
• psychologického poradenství,
• studijního poradenství,
• sociálně-právního poradenství, podporu studentům se
specifickými vzdělávacími potřebami.
Nově poskytujeme psychologické a kariérové poradenství
také v anglickém jazyce.

Kariérové poradenství
Poradenská práce zahrnuje koučování či individuální
konzultace při volbě povolání, plánování a řízení
kariéry, řešení překážek při uskutečnění volby povolání
či poradenství při hledání zaměstnání. Pro studenty
pořádáme semináře, ve kterých se dozvědí, jak správně
napsat životopis, motivační dopis nebo si nanečisto
vyzkouší
přijímací pohovor. Organizujeme rovněž
modelové Assessment centrum či Development centrum.

Studenti se specifickými vzdělávacími
potřebami
Zvláštní pozornost je věnována studentům se
specifickými vzdělávacími potřebami, tj. s poruchami
učení, s psychickými potížemi, se sluchovým, zrakovým,
pohybovým či jiným znevýhodněním. Systém podpory
studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na
MENDELU poskytuje každému studentovi a uchazeči o
studium v maximální možné míře takovou službu nebo
úpravu studia a studijního prostředí, která umožní důsledky
postižení, projevující se při studiu, kompenzovat.

Semináře a tréninky měkkých dovedností
Podstatná část služeb se soustředí na semináře a tréninky
měkkých dovedností (prezentační a komunikační
dovednosti, týmovou práci, time management, efektivní
učení apod.) a rozvojové aktivity vedoucí ke zvýšení
konkurenceschopnosti budoucích absolventů. Pro
studenty každoročně organizujeme projekt ODSTARTUJ,
který je připravuje na START jejich kariéry.
Podrobnou nabídku služeb Poradenského centra
najdete na www.icv.mendelu.cz/poradenske-centrum

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, 613 00 Brno
Telefon +420 545 135 209
E-mail czv@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz
www.facebook.com/icvMendelu

