
 
 

Virtuální Univerzita třetího věku 

Motto: „Vzdělávání přichází za seniory“ 

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze dává možnost 

zájmového vysokoškolského studia seniorům přímo v místě bydliště prostřednictvím 

Virtuální Univerzity třetího věku. 

Neváhejte a přijďte mezi nás do Centra Caolinum Nevřeň!!! 
 

Vážení senioři,  

odchodem do důchodu aktivní život zdaleka nekončí. Chcete se i Vy stále vzdělávat a 

rozšiřovat si své vědomosti? Zkuste využít Váš volný čas jinak než sami doma u televizoru. 

V konzultačním středisku v Centru Caolinum Nevřeň je nyní možné studovat různá zajímavá 

témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně jako Vy - zájem 

o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i 

seznámení se s novými “spolužáky“, se kterými se budete pravidelně potkávat a po přednášce 

můžete sdílet i další aktivity volného času.  

Vysokoškolskými lektory předem natočené videopřednášky jsou přenášeny přes internet do 
místa výuky v Centru Caolinum Nevřeň dle smluveného harmonogramu (zpravidla 1x za 14 
dní). Kurz má celkem 6 přednášek v délce cca 1,5 hodiny. 
 
Ukázka videopřednášky na https://youtu.be/z97tVL-9H3w. 
 
Kdo může studovat 

 osoby pobírající důchod 

 invalidní důchodci bez rozdílu věku 

 

Ukázková přednáška proběhne 4. 10. 2018 od 9hodin  
v Centru Caolinum Nevřeň. 

 

https://youtu.be/z97tVL-9H3w


 
 
Průběh semestru 

 společné přednášky a testy (1x 14 dní) 

 samostatné opakování přednášek (PC+ internet nebo studijní text) 

 samostatné vypracování testů po každé přednášce (neomezená  
           opakovatelnost) 

 samostatné vypracování závěrečného testu z celého kurzu (po poslední přednášce) 

 závěrečný seminář s předáním Osvědčení o absolvování U3V 
 
Podmínky pro úspěšné absolvování semestru 

 účast na společné výuce v KS 

 individuálně vypracované testy na určený počet bodů z každé přednášky a z celého 
kurzu 

 
Poznatky z výuky - posluchači 

 pozitivně přijímají nový způsob vzdělávání 

 neomezené opakování přednášek v semestru 

 dobrovolně si vypracovávají testy k přednáškám (do 90%-100% výsledku) 

 přednášená témata vedou k dalšímu doplňování sebevzdělávání  

 znalost práce na počítači je pro posluchače výhodou, nikoliv podmínkou!!! 
 
Individuální přínos 

 pravidelný program posluchačů 

 rozvíjení paměti 

 plnohodnotně strávený čas 

 začlenění se do kolektivu - sociální vazba 

 osobní úspěšnost, v rodině, u přátel 
 

 
Výukový program pro zimní semestr 2018/2019 (4. 10. 2018- 13. 12. 2018) 

Cestování - co jste možná nevěděli 
 

Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování 
obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na 
kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto 
kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství. 

 

Více informací ke studiu VU3V na https://e-senior.czu.cz nebo v Centru Caolinum Nevřeň      
727 979 345         info@centrumcaolinum.cz         www.centrumcaolinum.cz 
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