ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU A VOLNÉHO ČASU
První česká vysoká škola se specializací na politické vědy a první vysoká škola
v kolínském a kutnohorském regionu Vám nabízí na podzim 2019 semestrální
vzdělávací kurzy:
7 trpaslíků: Nejmenší státy Evropy
1.

2.

3.

Žijí ve Vatikánu protestanti? Jak vysoké jsou životní náklady v Monaku? Proč
má San Marino dvě hlavy státu? Jak ušetřit na daních v Andoře? Náš kurz Vás
provede zajímavostmi ze sedmi nejmenších států starého kontinentu.
Přednášející: doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV
Pozn.: Výuka probíhá v prostorách Klubu důchodců v Kolíně II, Benešova 644
Zdravá komunikace podporuje zdravou psychiku
Přinášíme vám další z oblíbených kurzů psychologie, s novou a zajímavou
tematikou. Tentokrát se zaměříme na komunikaci a psychologii. Dozvíte se,
jak komunikovat asertivně v každém sociálním prostředí, i jak se vyrovnávat
s každodenním stresem tak, aby nevedl k úzkostným poruchám.
Přednášející: Mgr. Jana Mikšovská, vedoucí katedry spol. věd ARC – VŠPSV
Pozn.: Výuka probíhá v prostorách Klubu důchodců v Kolíně II, Benešova 644
Němčina pro středně pokročilé
Při návštěvě zemí dvou našich sousedů se jistě neztratíte. Přijďte si oprášit či
upevnit Vaše jazykové znalosti.

Vedoucí kurzu: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC – VŠPSV
Pozn.: Výuka probíhá v budově ARC – VŠPSV, Barborská 52, Kutná Hora

Kdo se může kurzů účastnit?
Účast v kurzech Akademie třetího věku (A3V) má dvě podmínky - musíte mít chuť
studovat a dosáhli jste věku 55 let. Účast v kurzech Akademie volného času (AVČ)
má rovněž dvě podmínky – chuť studovat a věk do 55 let.
Jak studium probíhá?
Kurzy jsou semestrální (délka studia je jeden semestr akademického roku). Celkem
absolvujete 20 vyučovacích hodin. Na konci kurzu dostáváte slavnostně z rukou
rektora osvědčení o jeho absolvování.
Jak se kurz ukončuje?
Závěrem kurzu neskládáte žádnou zkoušku, nepíšete žádný test. Po účasti získáte
osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny:
Přihlášky přijímáme do 23. 9. 2019 nebo do naplnění kapacity kurzů.
Výuka v kurzu 7 trpaslíků: Nejmenší státy Evropy: 25. 9., 16. 10., 13. 11., 11. 12.
2019, 15. 1. 2020
Výuka v kurzu Zdravá komunikace podporuje zdravou psychiku: 2. 10., 30. 10., 27.
11., 4. 12. 2019, 8. 1. 2020
Výuka v kurzu Němčina pro středně pokročilé: 23. 9. 2019, další termíny budou
upřesněny.
Kde se koná výuka?
Výuka v kurzu 1. a 2. probíhá v prostorách Klubu důchodců v Kolíně II, Benešova ul.
644; Výuka v kurzu 3. probíhá v prostorách ARC – VŠPSV, Barborská 52, Kutná Hora
Jaká je cena za kurzy? *
Kurz

7 trpaslíků: Nejmenší státy
Evropy
Zdravá komunikace podporuje
2.
zdravou psychiku
1.

3. Němčina pro středně pokročilé
*Kurzovné se během semestru nevrací

Počet hodin
za semestr

A3V

AVČ

20

650 Kč

750Kč

20

650 Kč

750Kč

20

950 Kč

1050 Kč

Láká Vás naše nabídka? Napište nám! Těšíme se na vás!
Vyberte si z naší nabídky a zašlete nám svou přihlášku elektronickou poštou,
telefonicky, nebo se přihlaste osobně. Úřední hodiny rektorátu jsou v pracovní dny od
9.00 do 15.00 hodin. Termíny kurzů jsou pevně stanoveny. Na první vyučovací
hodině provedete platbu za kurzy, získáte rozvrh atd..
Chcete darovat kurz jako originální dárek?
Nabízíme Vám originální dárkový certifikát. Darujte svým blízkým zajímavý dárek
v podobě vzdělávacího kurzu. Informujte se na ARC – VŠPSV.
ACADEMIA RERUM CIVILIUM –
VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o.
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Tel.: 321 734 711
e-mail: studijni@vspsv.cz
http://www.vspsv.cz

