UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Vysoké školy polytechnické Jihlava
ve spolupráci
s Krajem Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí
Přihláška pro akademický rok 2017/2018
Kurz: Nauky o planetě Zemi II (skupina I. - uživatelé domovů pro seniory a domovů
pro osoby se zdravotním postižením)
Výukové pracoviště: Domov pro seniory, Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí
Vyplňte prosím všechny položky přihlášky, jinak bude přihláška neplatná!
Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………

Místo narození: ……………………………

Adresa bydliště (příp. DS, ÚSP atd.):
Ulice/číslo domu: …………………………………………
Město: ……………………………………………………….. PSČ: …………………..
tel: ………………………… mobil: …………………… e-mail: ……………………………….
Dosažené vzdělání (název školy): ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že splňuji podmínky k přijetí do U3V, uvedené v příloze této přihlášky.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, které jsem poskytl Vysoké škole polytechnické Jihlava, na dobu
neurčitou. Vysoká škola polytechnická Jihlava bude tyto osobní údaje shromažďovat
a zpracovávat pro účely studijní, evidenční a statistické a bude je uchovávat po dobu
stanovenou obecně platnými předpisy.
Dále souhlasím s předáním mých osobních údajů do databáze Asociace univerzit třetího
věku, kde budou zpracovávány pro účely dokladující výši a oprávněnost příspěvku
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Souhlasím také s případným použitím mých fotografií pořízených v průběhu mého studia na
VŠPJ při prezentaci činnosti školy na webu školy nebo v propagačních materiálech školy.

Datum:…………………………..
Přihlášku zašlete či předejte na adresu:

Podpis: …………………………….
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Centrum celoživotního vzdělávání, U3V
Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Doplňující informace.
Univerzita třetího věku je součástí Vysoké školy polytechnické Jihlava a od března 2005 je
otevřena i široké veřejnosti. Od září roku 2011 vznikly ve spolupráci s odborem Sociálních
věcí Kraje Vysočina kurzy určené uživatelům domovů pro seniory a domovů pro osoby se
zdravotním postižením a samozřejmě i široké veřejnosti ze spádových oblastí v DS Velké
Meziříčí, DS Pelhřimov, DS Havlíčkův Brod SŠOS Žďár nad Sázavou a DS Třebíč.
Zájemcům vyššího věku nabízí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na
vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní situace.
Celoživotní vzdělávání je nezbytné nejen k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace,
ale u řady seniorů doplňuje vědomosti, které z různých důvodů dříve nemohli získat. Jeho
smyslem je dát starším lidem možnost, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s
nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v dnešní společnosti. Univerzita
třetího věku Vysoké školy polytechnické Jihlava je uskutečňována v souladu s jejím
dlouhodobým záměrem. Účastníci mají statut posluchače vysoké školy, nejsou však studenty
ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících
ustanovení.
Ke studiu mohou být přijati občané České republiky (starší 55 let), kteří projevili zájem
podáním přihlášky (podmínkou není předcházející středoškolské vzdělání účastníka). Přijetí
není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny budou naplňovány do kapacity 28
posluchačů.
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí
pracovníci VŠPJ a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají
žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci
na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. Přednášky, semináře
a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po
45 minutách. Přehled termínů a studijních témat obdrží přihlášení účastníci v den podání
přihlášky, event. první studijní den, kterým je čtvrtek 7. září 2017.

Poplatky za semestr
- skupina I - uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním
postižením z Kraje Vysočina:
bez poplatku
Předpokládaný denní rozpis výuky
- uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením z Kraje
Vysočina:
výukový den čtvrtek 1x za 14 dní
začátek výuky v 10:00 hod.

