UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Vysoké školy polytechnické Jihlava
ve spolupráci
s Krajem Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí
Přihláška pro akademický rok 2019/2020
Kurz: Nauky o planetě Zemi IV (skupina II. - veřejnost)
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.):…………………….…………………………………….……
Město: ………………………………………………………………….. PSČ: …………….…….…..
tel: ……………………… mobil: …………………… e-mail: …………………………………….
Dosažené vzdělání (název školy): …………………………………………………………………
Příjemce důchodu:

Ano -

starobní

invalidní

Ne

Prohlašuji, že splňuji podmínky k přijetí do U3V, uvedené v příloze této přihlášky.
Souhlasím s případným použitím mých fotografií pořízených v průběhu mého studia
na VŠPJ při prezentaci činnosti školy na webu školy nebo v propagačních
materiálech školy.
Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé, nezamlčel/a jsem žádné skutečnosti a jsem si
vědom/a všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. Byl jsem informován/na,
že Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) je zpracovatelem osobních údajů fyzických
osob a zabezpečuje jejich ochranu v souladu právním řádem České republiky, zejména
s Nařízením ES a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zák.
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; že VŠPJ bude po
dobu mého studia a po nutnou dobu po ukončení studia zpracovávat moje osobní údaje
v souvislosti se studiem a v souladu se zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném
znění. Další informace o ochraně osobních údajů mohu získat na webových
stránkách www.vspj.cz/skola/vnitrni-predpisy/ochrana-osobnich-udaju-gdpr-

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

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

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 „Zdravý
životní styl seniorů I“ a „Zdravý životní styl seniorů II“ v DS Velké Meziříčí, DS
Pelhřimov, DS Havlíčkův Brod, SŠOS Žďár nad Sázavou a DS Třebíč. V akademickém roce
2018/2019 pokračuje čtvrtým rokem kurz „Nauky o planetě Zemi“ v DS Velké Meziříčí, v DS
Třebíč druhým rokem kurz „Naše planeta Země“. Pro posluchače U3V v DS Pelhřimov je
nově nabízen kurz „Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích“. Na SŠOS
Žďár nad Sázavou je nově nabízen kurz „Základy psychologie“.
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
25 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 12. září 2019.

Poplatky za jeden semestr – zápisné
- skupina II. - senioři z řad veřejnosti dostupného spádového území:
500 Kč
Poplatek bude vybírán na místě v den zahájení semestru 12. 9. 2019, před zahájením výuky.
V případě, že se posluchač nemůže dostavit na první výuku, bude možné uhradit poplatek
i další výukový den tj. 26. 9. 2019, opět před zahájením přednášky.
Předpokládaný denní rozpis výuky
- senioři z řad veřejnosti dostupného spádového území: výukový den čtvrtek 1x za 14 dní
začátek výuky v 10:00, 13:00 nebo 15:00 hod. (vyznačte prosím na přihlášce, do které
skupiny chcete zařadit).

