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Úvod

Vážené dámy, vážení pánové,
     předkládáme Vám publikaci Katalog kurzů Univerzity třetího věku na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2007/2008.
      Kurzy Univerzity třetího věku budou v akademickém roce 2007/2008 probíhat  na čtrnácti fakultách Univerzity Karlovy, ale ne na každé z těchto čtrnácti se otevírají   1. ročníky kurzů.
      Studijní program v rámci Univerzity třetího věku nerealizuje Evangelická teologická fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.  
     Na Právnické fakultě probíhá druhý ročník kurzu Právo. Nový ročník bude otevřen až v akademickém roce 2009/10. 
     Absolventi dvouletého kurzu na 1.lékařské fakultě se mohou stát členy  „Klubu absolventů U3V“ a navštěvovat kurzy klubu, které fakulta každoročně pořádá. 
Publikace obsahuje adresy fakult a seznam kontaktních osob, které zajišťují agendu kurzů Univerzity třetího věku; dále stručný přehled otevíraných kurzů s termíny podání přihlášek a délkou kurzů. Nejobsáhlejší část publikace tvoří shrnující informace o jednotlivých kurzech.  Fakulty jsou v publikaci řazeny podle statutu UK.
      Zájemci o kurzy se přihlašují přímo u kontaktních osob na fakultách písemně nebo telefonicky. Pro podání přihlášek neexistuje jednotný formulář, pokud má  fakulta svoji přihlášku,  je obvykle zveřejněna na internetu nebo je k dispozici na  fakultách. Termíny podávání přihlášek se liší podle jednotlivých fakult. Veškerou agendu týkající se kurzů, od přihlášení po zaplacení poplatků za kurzy, zajišťují příslušné  fakultní kontaktní osoby. 
         Informace o aktuálních změnách získáte u kontaktních osob na fakultách Univerzity Karlovy  nebo přímo na webových stránkách univerzity nebo příslušných fakult v oddílech celoživotního vzdělávání a v  Informačně-poradenském centru UK.
         Přejeme Vám, aby  Vás nabídka kurzů i v tomto akademickém roce  uspokojila  a celé  studium  jste úspěšně  absolvovali.

	     duben 2007
                                                          pracovníci Informačně-poradenského centra UK






Adresy fakult a kontaktní osoby


Katolická teologická fakulta UK
Thákurova 3, Praha 6, 160 00
www.ktf.cuni.cz
Kont.osoba: Barbora Vernerová
Tel: 220 181 394
e-mail: u3v@ktf.cuni.cz
Husitská teologická fakulta UK
Pacovská 350/4,  Praha 4– Krč, 140 21
www.htf.cuni.cz   
Kont. osoba: Mgr. Jitka Chaloupková
Tel.: 241 733 131	
e-mail: chaloupkova@htf.cuni.cz

Právnická fakulta UK
Nám. Curieových 7, Praha 1, 116 40
www.prf.cuni.cz
Kont. osoba: Eva Pálková
Tel.: 221 005 480	
e-mail: palkova@prf.cuni.cz

1. lékařská fakulta UK
Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
www.lf1.cuni.cz
Kont. osoba: Zuzana Šestáková
Tel.: 224 964 243	
e-mail: zuzana.sestakova@lf1.cuni.cz

2. lékařská fakulta UK
V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06
www.lf2.cuni.cz              
Kont. osoba: Ing. Marcela Cipryánová
Tel.: 224 435 810	
e-mail: marcela.cipryanova@lfmotol.cz

3. lékařská fakulta UK
Ruská 87, Praha 10 – Vinohrady, 100 00
www.lf3.cuni.cz
Kont. osoba:Zdeňka Červenková
tel. 267 102 339 
e-mail: nka.cervenkova@lf3.cuni.cz" zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz


Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, Plzeň, 306 05
www.lfp.cuni.cz
Kont. osoba: Helena Zavázalová, Vanda Stříbrná
Tel: 37 759 3540,5
e-mail: helena.zavazalova@lfp.cuni.cz, vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

Filozofická fakulta UK
Nám. Jana  Palacha 2, Praha 1, 116 38
www.ff.cuni.cz 
Kont. osoba: Jana Hamerníková
Tel.: 221 619 228	
e-mail: jana.hamernikova@ff.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6, Praha 2, 128 43
www.natur.cuni.cz
Kont. osoba : Olga Kaiglová
Tel.: 221 951 161 	
e-mail: veda@natur.cuni.cz
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16  
www.mff.cuni.cz
Kont. osoba: Bronislava Brídziková
Tel.: 221 911 259	
e-mail: bridziko@dekanat.mff.cuni.cz
Pedagogická fakulta UK
M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
www.pedf.cuni.cz
Kont. osoba: Blanka Čížková
Tel: 221 900 267
e-mail: blanka.cizkova@pedf.cuni.cz 
Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 01
http:www.fsv.cuni.cz
Kont. osoba: Jana Bohuslavová
Tel.: 222 112 254	e-mail: bohuslav@fsv.cuni.cz

Fakulta humanitních studií UK
U Kříže 8, 150 00 Praha 5 – Jinonice
www.fhs.cuni.cz
Kont. osoba: Monika Brzoňová
Tel.: 251 080 336, email: monika.brzonova@fhs.cuni.cz

Přehled kurzů Univerzity třetího věku


Fakulta

Název kurzu
Délka kurzu

Termín podání
přihlášky

Cena
Katolická teologická
fakulta
Základy katolického náboženství IIa
září-listopad 2007
do 30.6.2007

bez poplatku

Základy katolického náboženství IIb
leden-březen 2008
do 30.6.2007

bez poplatku

Základy katolického náboženství IIc
duben  -květen 2008
do 30.6.2007

bez poplatku

Úvod do filozofie

2 semestry
do 30.6.2007

bez poplatku

Úvod do Starého zákona


2 semestry

do 30.6.2007


bez poplatku

Úvod od Nového zákona


2 semestry

do 30.6.2007


bez poplatku

Církevní a obecné dějiny české


2 semestry

do 30.6.2007


bez poplatku

Gregoriánský chorál:teorie a praxe II.

únor-březen 2008

do 30.6.2007


bez poplatku

Husitská teologická fakulta
Dialog generací - výběr předmětů dle zájmu studenta


2 semestry

do 30.6.2007


500,-Kč /rok

1. lékařská fakulta


Biologie člověka I., II. a biologické principy péče o zdraví I., II.

4 semestry

do 30.9.2007


200,-Kč/kurz

2. lékařská fakulta

Význam prevence v medicíně, vývojové aspekty medicíny


4 semestry

do  15.9.2007


100,-Kč/rok
3. lékařská fakulty
Zdravý  životní styl člověka
3 roky (výuka jen v letním semestru)

1.5.2007 – 30.6.2007


bez poplatku
Lékařská fakulta UK v Plzni
Člověk ve zdraví a nemoci


2 semestry

do 25.9.2007


150,-Kč/rok
















Filozofická fakulta
Kapitoly z dějin českého překladu

2 semestry
do 30.4.2007

500,-Kč/rok


Každodennost starých Egypťanů


2 semestry

do 30.4.2007


500,-Kč/rok


Česká společnost a Československo 1945-1992

4 semestry

do 30.4.2007


500,-Kč/rok

Keltové a Germáni ve střední Evropě
2 semestry

do 30.4. 2007

500,-Kč/rok


Dějiny českého umění, vybrané kapitoly z dějin umění

2 semestry

do 30.4.2007


500,-Kč/rok

Hospodářské, sociální a kulturní proměny společnosti v českých zemích v 19. a 20. století
2 semestry

do 30.4.2007


500,-Kč/rok


Kroniky a kronikáři


2 semestry

do 30.4.2006


500,-Kč/rok

Kulturní tradice východu


4 semestry

do 30.4.2007


500,-Kč/rok

I učit se je třeba učit aneb vzdělávání jako celoživotní proces


2 semestry

do 30.4.2007


500,-Kč/rok


Antická kultura

2 semestry
do 30.4.2007

500,-Kč/rok

Antičtí bohové a heroové

2  semestry
do 30.4.2007

500,-Kč/rok


Osobnosti filmové režie


2 semestry

do 30.4.2007


500,-Kč/rok


Psychologie pro život  aneb jak nám psychologie pomáhá

4 semestry

do 30.4.2007


500,-Kč/rok


Divadlo a jeho svět (vybrané aspekty divadelní a kapitolky z divadelních dějin českých)

2 semestry


do 30.4.2007



500,-Kč/rok













Přírodovědecká fakulta


Geotechnické poruchy staveb

letní semestr

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Anatomie a fyziologie rostlin


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Geografie a demografie


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Chemie – zajímavá a užitečná věda


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Letem světem hornin

letní semestr 

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Mineralogie


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Mineralogie vybraných rudních ložisek a výskytů v ČR
 
letní semestr


do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Mořská fauna Středomoří

 letní semestr

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Mykologie

letní semestr


do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Ontogeneze a fylogeneze člověka
 
letní semestr

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Paleontologie


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz


Rostlinné biotechnologie ve výživě, péči o zdraví a udržitelném rozvoji




zimní semestr




do 15.9.2007




200,-Kč/kurz

Vodní ekosystémy

letní semestr


do 15.9.2007


200,-Kč/kurz

Duše rostlin v přírodě i ve zkumavce

 letní semestr 

do 15.9. 2007


200,-Kč/kurz


Lázně, minerální a léčivé vody

letní semestr 

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz


Voda – globální problém lidstva

zimní semestr 

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz






Matematicko-fyzikální
fakulta


Klima a jeho změny


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz


Kouzelná zahrada geometrie


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz


Matematika pro každý den


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz


Mechanika jinak


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz


Vesmír na internetu I.


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz


Fyzika pro nefyziky


2 semestry

do 15.9.2007


200,-Kč/kurz
Pedagogická fakulta
Evropská filozofie ve 20.století


2 semestry

do 15.9.2007


100,-Kč/kurz




Fakulta sociálních věd

Kurz rozhlasové publicistiky pro seniory


1 semestr 

do 30.6.2007

300,-Kč /semestr

Americké umění

zimní semestr

do 30.6.2007

300,- Kč /semestr

Reklama a my 

zimní semestr 

do 30.6.2007

300,-Kč
/semestr


Filmový seminář


2 semestry

do 30.6.2007


450,-Kč/rok
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Teorie a praxe v tělovýchově seniorů

4 semestry

28.5.20079.00 -11.00


500,-Kč/
semestr
Fakulta humanitních studií
Kořeny evropské tradice I.

zimní semestr 

od září 2007


150,-Kč/kurz

Kořeny evropské tradice II.

letní semestr

od září 2007


150,-Kč/kurz


Úvod do filozofického diskursu I.

zimní semestr

od září 2007


150,-Kč/kurz

Úvod do filozofického diskursu II.

letní semestr

od září 2007


150,-Kč/kurz


Úvod od fenomenologie
zimní,příp.
 i letní semestr

od září 2007


150,-Kč/kurz

Moc, peníze, právo I.

zimní semestr

od září 2007


150,-Kč/kurz

Moc, peníze, právo II.

letní semestr

od září 2007


150,-Kč/kurz


Člověk a náboženství I.


zimní semestr

od září 2007


150,-Kč/kurz

Člověk a náboženství II.

letní semestr

od září 2007

150,-Kč/kurz

Prolegomena ke studiu antropologie

letní semestr

od září 2007

150,-Kč/kurz

Prolegomena ke studiu historie

letní semestr

od září 2007

150,-Kč/kurz

Prolegomena ke studiu sociologie

zimní semestr

od září 2007

150,-Kč/kurz

Prolegomena ke studiu ekonomie

zimní semestr

od září 2007

150,-Kč/kurz

Prolegomena ke studiu psychologie

zimní semestr

od září 2007

150,-Kč/kurz
























	Katolická teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Garant za fakultu: 	PhDr. et Mgr. Marek Matějek
Kurz:		Církevní a obecné dějiny české
Pracoviště:		Katolická teologická fakulta
Garant kurzu:	PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Požadavky:		maturita se nevyžaduje
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry (26 hodin celkem)
Frekvence:		dle harmonogramu
Výukový den:		sobota
Termín konání:	podle harmonogramu zveřejněného na webových stránkách  
			fakulty: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html
Místo konání:		Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Poplatek:		zdarma
Zakončení:		možno absolvovat test či ústní zkoušku
Certifikace:
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Katolická teologická fakulta, U3V, Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Termín podání přihlášky: 30. června 2007
Kont. osoba:	Barbora Vernerová
Telefon:	220 181 394
E-mail:	u3v@ktf.cuni.cz
Poznámka
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html

Obsah kurzu:
Kurz je určen pro absolventy alespoň jednoho ročníku Základů katolického náboženství, kteří mají zájem o prohloubení znalostí z českých církevních i obecných dějin.

	Katolická teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Garant za fakultu: 	PhDr. et Mgr. Marek Matějek
Kurz:		Gregoriánský chorál: teorie a praxe II.
Pracoviště:		Katolická teologická fakulta
Garant kurzu:	PhDr. David Eben, Ph.D.
Požadavky:		maturita se nevyžaduje
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		celkem 6 setkání, tj. celkem 24 vyučovacích hodin
Frekvence:		1x týdně v letním semestru
Výukový den:		pátek od 9:00-12:00
Termín konání:	únor 2008 - březen 2008
Místo konání:		Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Poplatek:		zdarma
Zakončení:		test
Certifikace:		osvědčení 
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Katolická teologická fakulta, U3V, Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Termín podání přihlášky: 30. června 2007
Kont. osoba:	Barbora Vernerová
Telefon:	220 181 394
E-mail:	u3v@ktf.cuni.cz
Poznámka
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html

Obsah kurzu:
Ve spolupráci s PhDr. Davidem Ebenem, Ph.D. je otevřen kurz, ve kterém se mohou účastníci seznámit se základy gregoriánského chorálu jak z teoretické, tak i praktické stránky.

	Katolická teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Garant za fakultu: 	PhDr. et Mgr. Marek Matějek
Kurz:		Úvod do filozofie
Pracoviště:		Katolická teologická fakulta
Garant kurzu:	prof. PhDr. Ludvík Armbruster
Požadavky:		maturita se nevyžaduje
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry (20 hodin celkem)
Frekvence:		10 setkání dle harmonogramu
Výukový den:		sobota 9:00 - 10:30
Termín konání: 	podle harmonogramu zveřejněného na webových stránkách fakulty:
		  	http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html
Místo konání:		Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Poplatek:		zdarma
Zakončení:		možno absolvovat test či ústní zkoušku
Certifikace:
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Katolická teologická fakulta, U3V, Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Termín podání přihlášky: 30. června 2007
Kont. osoba:	Barbora Vernerová
Telefon:	220 181 394
E-mail:	u3v@ktf.cuni.cz
Poznámka
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html

Obsah kurzu:
Kurz je určen pro absolventy alespoň jednoho ročníku Základů katolického náboženství, kteří mají zájem prohloubit si znalosti z filosofie.

	Katolická teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Garant za fakultu: 	PhDr. et Mgr. Marek Matějek
Kurz:		Úvod do Nového zákona
Pracoviště:		Katolická teologická fakulta
Garant kurzu:	PhDr. Mireia Ryšková, Ph.D.
Požadavky:		maturita se nevyžaduje
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry (26 hodin celkem)
Frekvence:		dle harmonogramu
Výukový den:		sobota
Termín konání: 	podle harmonogramu zveřejněného na webových stránkách fakulty :
		   	http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html
Místo konání:		Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Poplatek:		zdarma
Zakončení:		možno absolvovat test či ústní zkoušku
Certifikace:
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
 Katolická teologická fakulta, U3V, Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Termín podání přihlášky: 30. června 2007
Kont. osoba:	Barbora Vernerová
Telefon:	220 181 394
E-mail:	u3v@ktf.cuni.cz
Poznámka
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html

Obsah kurzu:
Kurz je určen pro absolventy alespoň jednoho ročníku Základů katolického náboženství, kteří mají zájem o prohloubení znalostí z Nového zákona.

	Katolická teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Garant za fakultu: 	PhDr. et Mgr. Marek Matějek
Kurz:		Úvod do Starého zákona
Pracoviště:		Katolická teologická fakulta
Garant kurzu:	Angelo Scarano, SSL.
Požadavky:		maturita se nevyžaduje
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry (26 hodin celkem)
Frekvence:		dle harmonogramu
Výukový den:		sobota
Termín konání: 	podle harmonogramu zveřejněného na webových stránkách fakulty:
		 	http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html
Místo konání:		Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Poplatek:		zdarma
Zakončení:		možno absolvovat test či ústní zkoušku
Certifikace:
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Katolická teologická fakulta, U3V, Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Termín podání přihlášky: 30. června 2007
Kont. osoba:	Barbora Vernerová
Telefon:	220 181 394
E-mail:	u3v@ktf.cuni.cz
Poznámka
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html

Obsah kurzu:
Kurz je určen pro absolventy alespoň jednoho ročníku Základů katolického náboženství, kteří mají zájem o prohloubení znalostí ze Starého zákona.

	Katolická teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Garant za fakultu: 	PhDr. et Mgr. Marek Matějek
Kurz:		Základy katolického náboženství IIa
Pracoviště:		Katolická teologická fakulta
Garant kurzu:	Dr. Vojtěch Eliáš
Požadavky:		maturita se nevyžaduje
Praxe:		není
Délka:		blokové studium
Frekvence:		1 x za 14 dní
Výukový den:		sobota
Termín konání: 	5 setkání: září 2007 - listopad 2007
Místo konání:		Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Poplatek:		zdarma
Zakončení:		závěrečná písemná práce
Certifikace:		potvrzená docházka na studijním průkazu U3V
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Katolická teologická fakulta, U3V, Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Termín podání přihlášky: 30. června 2007
Kont. osoba:	Barbora Vernerová
Telefon:	220 181 394
E-mail:	u3v@ktf.cuni.cz
Poznámka
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html

Obsah kurzu:
Kurz je koncipován jako opakování (resp. přiblížení) základů katolického náboženství - konkrétně v oblasti liturgie se zaměřením na slavení křtu a eucharistie (1. část setkání) a dějin spirituality řádů a řeholí (2. část setkání). Kurz je rozložen do tří ročníků. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat všechny tři roky v libovolném pořadí.

	Katolická teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Garant za fakultu: 	PhDr. et Mgr. Marek Matějek
Kurz:		Základy katolického náboženství IIb
Pracoviště:		Katolická teologická fakulta
Garant kurzu:	Dr. Vojtěch Eliáš
Požadavky:		maturita se nevyžaduje
Praxe:		není
Délka:		blokové studium
Frekvence:		1 x za 14 dní
Výukový den:		sobota
Termín konání: 	5 setkání: leden 2008 - březen 2008
Místo konání:		Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Poplatek:		zdarma
Zakončení:		závěrečná písemná práce
Certifikace:		potvrzená docházka na studijním průkazu U3V
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Katolická teologická fakulta, U3V, Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Termín podání přihlášky: 30. června 2007
Kont. osoba:	Barbora Vernerová
Telefon:	220 181 394
E-mail:	u3v@ktf.cuni.cz
Poznámka
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html

Obsah kurzu:
Kurz je koncipován jako přiblížení teologických postojů a závěru vyplývajících z otázek, které na člověka kladou filmy různých žánrů a období. Kurz je součástí většího cyklu. 
Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat tři roky v libovolném pořadí.
										Katolická teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Garant za fakultu: PhDr. et Mgr. Marek Matějek
Kurz:	Základy katolického náboženství IIc
Pracoviště:	Katolická teologická fakulta
Garant kurzu:Dr. Vojtěch Eliáš
Požadavky:	maturita se nevyžaduje
Praxe:	není
Délka:	blokové studium
Frekvence	1x za 14 dní
Výukový den:	sobota
Termín konání: 5 setkání: duben 2008 - květen 2008
Místo konání:	Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Poplatek:	zdarma
Zakončení:	závěrečná písemná práce
Certifikace:	potvrzená docházka na studijním průkazu U3V
Kvalifikace:	žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Katolická teologická fakulta, U3V, Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Termín podání přihlášky: 30. června 2007
Kont. osoba:	Barbora Vernerová
Telefon:	220 181 394
E-mail:	u3v@ktf.cuni.cz
Poznámka
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html

Obsah kurzu:
Kurz je koncipován jako opakování (resp. přiblížení) základů katolického náboženství - konkrétně v oblasti liturgie se zaměřením na slavení svátostí biřmování, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Kurz je součástí většího celku. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat všechny tři roky v libovolném pořadí.










	Husitská teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Garant za fakultu: 
Kurz:		Dialog generací
Pracoviště:		Husitská teologická fakulta
Garant kurzu:	
Požadavky:		maturita se nevyžaduje
Praxe:		není
Délka:		individuálně dle rozvrhu
Frekvence:		individuálně dle rozvrhu 
Výukový den:		individuálně dle rozvrhu 
Termín konání:      individuálně dle rozvrhu	
Místo konání:		Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, Praha 4
Poplatek:		500,- Kč
Zakončení:	
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:	
Název a adresa zaslání přihlášky:
Husitská teologická fakulta, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
Termín podání přihlášky: do 30. června 2007
Kont. osoba:	Mgr. Jitka Chaloupková
Telefon:	241 733 131
E-mail:	chaloupkova@htf.cuni.cz
Poznámka
Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2007/08 na studijní oddělení fakulty do konce června 2007. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a zaplatí 500 Kč zápisného.

Obsah kurzu:
Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory).  Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů s výjimkou jazyků.

1.lékařská fakulta
1.lékařská fakulta
Garant za fakultu: 	doc.MUDr.Petr Bartůněk
Kurz:		Biologie člověka I., II. a Biologické principy péče o zdraví I., II. 
Pracoviště:		Kateřinská 32, 121 08  Praha 2
Garant kurzu:	prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		4 semestry ( 96 hodin celkem )
Frekvence:		2 hod./týdně
Výukový den:		1.semestr: středa
Termín konání:	říjen 2007-květen 2008
Místo konání:		Ústav nukleární medicíny, U Nemocnice 5, Praha 2
Poplatek:		200,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy v Praze
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
1.lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Kateřinská 32, 121 08  Praha 2
Termín podání přihlášky: do 30.9.2007
Kont. osoba:	Zuzana Šestáková, referentka studijního oddělení
Telefon:	224 964 243
E-mail:	zuzana.sestakova@lf1.cuni.cz
Poznámka
Přihlášky do kurzu jsou k dispozici na studijním oddělení 1.lékařské fakulty UK, Kateřinská 32, Praha 2  od 1.června 2007.

Obsah kurzu:
Seznámení s biologickou bazí medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů medicíny.

	2.lékařská fakulta
2.lékařská fakulta
Garant za fakultu: 	prof.MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc.
Kurz:		Význam prevence v medicíně.  Vývojové aspekty medicíny
Pracoviště:		UK, 2. Lékařská fakulta, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Motol
Garant kurzu:
Požadavky:		důchodový věk, maturita
Praxe:		žádná
Délka:		4 semestry (49 přednášek, 98 hod.)
Frekvence:		2 x 2 hod. týdně
Výukový den:		úterý,středa 14,00-16,00
Termín konání: 	letní semestry únor - červen:, zimní semestry říjen - prosinec 
			(souběžně: 1. a 2. ročník)
Místo konání:		Posluchárna UK, 2. Lékařské fakulty, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
			Motol.
Poplatek:		100,- Kč zápisné za každý ročník
Zakončení:		písemná práce na některé z přednesených témat po každém ročníku
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
  UK, 2. Lékařská fakulta, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Motol, studijní  oddělení
Termín podání přihlášky:  každý rok do 15.9. (2007,2008)
Kont. osoba:	 Ing. Marcela Cipryánová
Telefon:	 224 435 810
E-mail:            marcela.cipryanova@lfmotol.cuni.cz
Poznámka
 http://www.lf2.cuni.cz

Obsah kurzu:
Přednášky s tématy teoretických i klinických oborů zaměřené na prevenci a vývojové 
tendence, včetně gerontologie.

	3.lékařská fakulta
3.lékařská fakulta
Garant za fakultu: 	MUDr. Alena Doubková
Kurz:		Zdravý životní styl člověka
Pracoviště:		Katedra preventivního lékařství
Garant kurzu:	prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		3 letní semestry, každý semestr  15 seminářů  (90 hodin celkem)
Frekvence:		45 x 2 hodiny týdně 
Výukový den:		úterý 16.00 - 17.30 hod.
Termín konání:	zahájení únor 2008 - ukončení červen 2010
Místo konání:		Katedra preventivního lékařství 3. lékařské fakulty UK v Praze,
			Ruská 87, Praha 10
Poplatek:		bez poplatků
Zakončení:		seminární práce
Certifikace:		Každý rok obdrží účastníci  diplom 3. lékařské fakulty UK v Praze, 
			po absolvování tříletého studia obdrží osvědčení UK
Kvalifikace:	  	žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. lékařská fakulta UK v Praze, Ruská 87, 100 00  Praha 10
Termín podání přihlášky: 1.květen 2007 -  30. červen 2007 
Kont. osoba:	Zdenka Červenková
Telefon:	267 102 339
E-mail:	zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz
Poznámka
www.lf3.cuni.cz

Obsah kurzu:
Kurz je zaměřen na obory preventivního lékařství. Studenti se naučí znát věková a vývojová hlediska zdraví, seznámí se se způsoby identifikace a hodnocení velikosti rizika poškození zdraví, s vybranými preventivními programy zaměřenými na snižování těchto rizik.


			
	Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fakulta v Plzni
Garant za fakultu: 	doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
Kurz:		Člověk ve zdraví a nemoci
Pracoviště:		Ústav sociálního lékařství
Garant kurzu:	doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
Požadavky:		maturita není požadována, věk neomezen
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		80 hodin
Frekvence:		2 hod. denně 1 x  za 14 dní 
Výukový den:		středa 15.00 – 17.00
Termín konání: 	zahájení 3.10. 2007-  ukončení červen 2008
Místo konání:		velká posluchárna, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Poplatek:		150,- Kč za rok
Zakončení:		seminární práce
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Ústav sociálního lékařství, Alej svobody 31, Plzeň, 323 00
Termín podání přihlášky: do 25.9.2007
Kont. osoba:	Helena Zavázalová, Vanda Stříbrná
Telefon:	37 759 3540,5
E-mail:	helena.zavazalova@lfp.cuni.cz, vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
Poznámka
www.lfp.cuni.cz

Obsah kurzu:
Význam pohybové aktivity ve vyšším věku, sociální aspekty stárnutí a stáří, kardiopulmonární resuscitace...











											Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Antická kultura
Pracoviště:		Ústav řeckých a latinských studií
Garant kurzu:	doc.PhDr. Eva Kuťáková,CSc.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:		pátek – výuk. hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		písemná závěrečná práce
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Temná staletí - homérská společnost, Rodinný život v Athénách
Múzy vs. Technika: chápání inspirace v antickém světě
Nový zákon a jeho místo v řecké literatuře
Římské silnice - důležitý mocenský prostředek 
Jak se mluvilo a psalo ve starověkém Středomoří 
Umění řečnické a umění básnické
Zvyky a obřady očima římských básníků 
Římský triumf

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Antičtí bohové a heroové
Pracoviště:		Ústav pro klasickou archeologii
Garant kurzu:	PhDr.Ladislav Stančo, Ph.D.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk. hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		Závěrečná písemná práce na libovolné téma vztahující se k řecké a 
			římské mytologii
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4. 2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Na počátku byl chaos (Giganti, Titáni, vítězství Diovo)
Olympští bohové
Héraklés
Bohové, heroové a jejich potomci 
Théseus a Athény
Trójské války
Odysseovo putování
Od Aenea po založení Říma
Bohové římských provincií

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Česká společnost a Československo 1945 - 1992
Pracoviště:		Ústav českých dějin
Garant kurzu:	PhDr.Luboš Velek, Ph.D.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		4 semestry
Frekvence:		36 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk.hodiny
Termín konání: 	únor 2008 - leden 2010
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		zápočet na základě účasti
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Předmětem kurzu je seznámit posluchače s vývojem české společnosti a Československa v období tzv. soudobých dějin (tj. po roce 1945). Pozornost přitom bude věnována zejména politickým, sociálním a kulturním dějinám sledovaného období. 
Cílem kurzu je seznámit jeho posluchače  v minulosti s často deformovaným výkladem nejnovější české a československé historie, s všestrannými dějinami komunistické totality na našem území (vývoj totalitního politického systému, jeho začlenění do bipolárního světa, podoby represe), s vývojem národnostního složení obyvatelstva („odsun" Němců, soužití Čechů a Slováků atd.), dějin všedního dne, složitého vyrovnávání se s vlastní minulostí atd.

											Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Dějiny českého umění, vybrané kapitoly z dějin umění
Pracoviště:		Ústav pro dějiny umění
Garant kurzu:	prof.PhDr. Ing. Jan Royt
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk. hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		závěrečná písemná práce
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF 116 38 Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Iluminované rukopisy za doby Karla IV.
Česká desková malba 
Česká renesance - 1525-1580
Umění na dvoře Rudolfa II. - 1580-1612
Stavebně-historický průzkum
Památková péče v Praze
Architektura pozdního baroka v Čechách 
Vybrané kapitoly z umění 19.století
Česká secese

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Divadlo a jeho svět (vybrané aspekty divadelní a kapitolky z 
		divadelních dějin českých)
Pracoviště:		Katedra divadelní vědy
Garant kurzu:	Mgr. Petr Christov,Ph.D.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin 
Výukový den:		pátek - 2 výuk. hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč - za 2 semestry
Zakončení:		nepožaduje se
Certifikace:
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Alegorie a symbol ve středověkém divadle 
Jezuitské a školské divadlo v českých zemích 
Loutka a znak na divadle
Lidové divadlo českého venkova 
Idea Národního divadla v českém divadle 
Cyrano de Bergerac - romantický mýtus na českém a evropském divadle
Současné české hudební divadlo
Divadlo v totalitním systému (divadlo a normalizace)
Malá divadla 60.let

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Hospodářské, sociální a kulturní proměny společnosti v českých 
		zemích v 19. a 20. Století
Pracoviště:		Ústav hospodářských a sociálních dějin
Garant kurzu:	doc.PhDr.Drahomír Jančík, CSc.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk.hodiny
Termín konání:  	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		zpracování eseje
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221619228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
České země mezi multietnicitou a nacionalismem v dlouhém 19.století
Zrození politických stran 
Hospodářský vývoj českých zemí v 19.století
Sociální problémy meziválečného Československa
Mýtus a realita hospodářské vyspělosti meziválečného Československa
Hospodářský a sociální obraz Protektorátu Čechy a Morava 
Koncepty hospodářského vývoje Československa po druhé světové válce 
Čas normalizace: nomenklatura kontra neformální občanské struktury 
Problémy sociální transformace v českých zemích v 80. a 90. letech 20. století

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		I učit se je třeba učit aneb vzdělávání jako celoživotní proces
Pracoviště:		Katedra pedagogiky
Garant kurzu:	doc.PhDr.Alena Vališová,CSc., Doc.PhDr.Jiří Pelikán,CSc.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk. hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč - za 2 semestry
Zakončení:		závěrečná písemná práce (v rozsahu 5 - 10 stran) z oblasti pedagogických disciplín. 
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka
Charakteristika kurzu: Program kurzu prezentuje vybrané aktuální problémy věd o výchově - v oblasti teorie i výchovné praxe.

Obsah kurzu:
Vzdělání jako hodnota - jeho aktuální proměny v postmoderní době
Vztah výchovy a vzdělání: kam se bude ubírat výchova v XXI.století 
Vzdělávací strategie u dětí i dospělých
Filosofické úvahy o moci ve společnosti a autoritě ve výchově
Možnosti rozvíjení informačních dovedností a elektronizace ve výchovně vzdělávacím procesu
Kritické teorie týkající se školního vzdělávání
Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže, možnosti jejich nápravy a rodinné  prostředí 
Reflexe životních příběhů jako cesta k uchopení vlastní identity
Proč a jak se mění vyučování v dnešní škole - zamyšlení nad novými zákony a školskou praxí 
											Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová, CSc.
Kurz:		Kapitoly z dějin českého překladu
Pracoviště:		Ústav translatologie
Garant kurzu:	doc.PhDr.Miloslav Uličný
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk.hod.
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Ústav translatologie Filozofické fakulty UK, Praha 1, Hybernská 3
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		písemný test
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Tradice českého překládání Evžena Oněgina 
České překlady Shakespearových Sonetů
České překlady a adaptace Dona Quijota 
Petrarcovy sonety v české překladatelské tradici
Od Popelky k Vernovi
Pocta překladateli Jaroslavu Vrchlickému 
Co dnes známe z francouzské literatury? 
Překlad v době baroka v kontaktu německo-českém 
Německá literatura a české národní obrození
Historie českých překladů her W.Shakespeara

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová, CSc.
Kurz:		Každodennost starých Egypťanů
Pracoviště:		Český egyptologický ústav
Garant kurzu:	prof.PhDr.Ladislav Bareš,CSc.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk.hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		písemná závěrečná práce
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Sex a erotika ve starém Egyptě
Život písařů
Každodenní život v Achetatonu
Staroegyptská krásná literatura 
Odívání a šperky starých Egypťanů

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr. Jana Králová,CSc.
Kurz:		Keltové a Germáni ve střední Evropě
Pracoviště:		Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
Garant kurzu:	doc. PhDr. Jan Klápště,CSc.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:	 	pátek-2 výukové hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		Písemná práce na téma zvolené posluchačem kurzu
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Hrady a hrobky halštatských knížat-starší doba železná ve střední Evropě
Keltové ve střední Evropě-ano či ne?-mladší doba železná ve střední Evropě
Rozumíme keltským sídlištím? 
Obchod a hospodářství v době Keltů
Marobudova říše-konec keltské civilizace a nejstarší Germáni ve střední Evropě
Germáni a římská říše
Každodenní život Germánů
České země a Slovensko v době římské
Doba stěhování národů

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Kroniky a kronikáři
Pracoviště:		Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Garant kurzu:	PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk.hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		písemná závěrečná práce
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Základní pojmy
Počátky kronik v českých zemích
Kroniky a kronikáři doby přemyslovské 
Kroniky a kronikáři období husitského
Kroniky a kronikáři doby lucemburské
Kroniky a kronikáři období raného novověku

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Kulturní tradice východu
Pracoviště:		Ústav jižní a centrální Asie, Ústav Dálného východu
Garant kurzu:	PhDr.Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		4 semestry
Frekvence:		36 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výukové hodiny
Termín konání:	říjen 2007 - květen 2009
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		závěrečný test, který vychází z odpřednášené látky a zadané 
			literatury
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka
www.ff.cuni.cz

Obsah kurzu:
Charakteristika kurzu: Kolektivní přednášky, jejichž cílem je poskytnout základní přehled o náboženském a filozofickém myšlení jižní, střední a východní Asie. 
Hinduismus a buddhismus v Indii, konfuciánství, taoismus a buddhismus v Číně a ostatních regionech - Japonsko, Korea, Mongolsko, Tibet, Vietnam.
											Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Osobnosti filmové režie
Pracoviště:		Katedra filmových studií
Garant kurzu:	doc.PhDr.Stanislava Přádná
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		18 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk. hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč  za 2 semestry
Zakončení:		závěrečná písemná práce
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF, 116 38 Praha 1, Nám. Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka:
www.ff.cuni.cz
Obsah kurzu:
Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931)
Gustav Machatý (1901-1963)
Luis Bunuel (1900-1983)
František Čáp (1913-1972)
Karel Kachyňa (1924-2004) 
Francois Truffaut (1932-1984)
Jean-Luc Godard (1930)
Osobnosti slovenské nové vlny 
Karel Vachek (1940)

	Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Garant za fakultu: 	prof.PhDr.Jana Králová,CSc.
Kurz:		Psychologie pro život aneb jak nám psychologie pomáhá 
Pracoviště:		Katedra psychologie
Garant kurzu:	PhDr.Eva Drlíková,CSc.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		4 semestry
Frekvence:		36 hodin celkem
Výukový den:		pátek - 2 výuk. hodiny
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008, říjen 2008 - květen 2009
Místo konání:		Filozofická fakulta UK, Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Poplatek:		500,- Kč za 2 semestry
Zakončení:		po 4 semestru závěrečná  písemná práce v rozsahu cca 15-20 stran
Certifikace:		osvědčení Univerzity Karlovy - Filozofické fakulty
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Studijní oddělení UK FF 116 38 Praha 1, Nám.Jana Palacha 2
Termín podání přihlášky: 30.4.2007
Kont. osoba:	Jana Hamerníková
Telefon:	221 619 228
E-mail:	jana.hamernikova@ff.cuni.cz
Poznámka
Kurz je určen všem, kteří se zajímají o člověka z hlediska psychologie. Poskytuje vybrané poznatky z různých základních i aplikovaných disciplín psychologie. Na několika příkladech ukazuje možnosti využití psychologických poznatků při zvládání běžných či náročných životních situací.

Obsah kurzu:
Psychohygiena a její využívání ve všedním životě, Sourozenecké konstelace, Psychologie v obchodě a reklamě.Význam psychologie v každodenním životě, Přehled psychologických přístupů k psychice člověka, Psychologické metody poznávání člověka, Psychické procesy a každodenní život, Psychologie osobnosti, Rizikové činitele v psychickém vývoji člověka, Poruchy psychického vývoje, Prosociální chování a agresivita, Empatie v mezilidských vztazích, Komunikace mezi lidmi, Konflikty mezi lidmi, Manželské a rodinné vztahy, Psychologie výživy, Psychologie zdraví, Poruchy příjmu potravy, Zisky a ztráty seniorského věku, Nové pohledy na měření inteligence.



											Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr., proděkan pro CŽV
Kurz:		Anatomie a fyziologie rostlin
Pracoviště:		katedra fyziologie rostlin
Garant kurzu:	prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry, 32 hodin
Frekvence:		1x za 14 dní
Výukový den:		středa
Termín konání:	říjen 2007 - červen 2008
Místo konání:		zasedací místnost katedry fyziologie rostlin PřF UK, Viničná 5, 
			Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč za kurz
Zakončení:		ústní zkouška
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Základní struktury vyšších rostlin (orgány - kořeny, stonky, listy, květy a plody, pletiva, buňky). Výměna látek (CO2, kyslík, voda, minerální živiny) a energie mezi rostlinou a okolním prostředím. Příjem, výdej a význam vody pro život rostlin. Fotosyntéza jako základ života na Zemi. Také rostliny dýchají. Čím se rostliny živí a proč je půda nenahraditelná? Charakteristika růstu a vývoje rostlin. Vybrané novinky ze studia života rostlin.Globální cyklus uhlíku a koncentrace CO2 ve vzduchu. Rostliny a globální oteplování. Jak souvisejí rostliny se službami ekosystémů a trvale udržitelným rozvojem?

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr., proděkan pro CŽV
Kurz:		Duše rostlin v přírodě a ve zkumavce 
Pracoviště:		katedra fyziologie rostlin PřF UK
Garant kurzu:	prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		jeden semestr (letní), celkem 24 hodin
Frekvence:		12 x 2 hodiny týdně
Výukový den:		středa 13-15
Termín konání: 	zahájení březen 2008
Místo konání:		Viničná 5, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek  200,- Kč za kurz
Zakončení:		pohovor na dané téma, diskuse otázek připravených posluchači, dle 
			domluvy vlastní krátká písemná úvaha
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Kurz inspirovaný populární knihou zakladatele české fyziologie rostlin Bohumila Němce „Duše rostlin" konfrontuje na základě nejmodernějších poznatků běžné představy o chování rostlin a živočichů, včetně člověka. Pojednává o procesech růstu, vývoje, rozmnožování rostlin, jejich orientace v prostředí, adaptace na působení stresových faktorů. Osvětluje zvláštnosti „imunologie" rostlin,uplatňující se v symbiozách, křížení, rozeznávání „vlastního" a „cizího", odolnosti vůči patogenům či chorobám - včetně jevů regulace nádorového bujení či  programované buněčné smrti. Konfrontuje vnímavost rostlin a živočichů vůči různým signálům,včetně hormonálních, zvažuje možnosti existence rostlinné „neurologie". Ve  svých závěrech pak dokládá, jak poznatky o životě rostlin využívají  současná věda i praxe v boji proti hladu, lidským chorobám i v udržování ekologické rovnováhy.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Kurz:		Geografie a demografie
Pracoviště:		katedry geologické sekce PřF UK v Praze
Garant kurzu:	prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry po 12 hod. (celkem 24 hod. a 2 hod. písemná zkouška)
Frekvence:		jednou za 14 dní 2 hod
Výukový den:		pátek  14.00 -16.35
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Přírodovědecká fakulta UK,  Albertov 6, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek  200,- Kč 
Zakončení:		písemný test
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, odd. vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Fyzicko-geografické rozdělení světa.
Voda jako základ života. 
Přírodní katastrofy.
Politické a ekonomické rozdělení současného světa. 
Rozdíly v ekonomické úrovni států.
Problémy zemí třetího světa. 
Vývoj urbanizace a největší světové aglomerace. 
Populační vývoj světa, Evropy a Česka. 
Světová náboženství.
Demografické prognózy a proces demografického stárnutí. 
Problémy globalizace světa.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr., proděkan pro CŽV
Kurz:		Geotechnické poruchy staveb
Pracoviště:		Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Garant kurzu:	doc. Ing. Karel Drozd, CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		1 semestr (letní)
Frekvence:		2 hod. 1x za 14 dní, celkem 16 hodin
Výukový den:		dle rozvrhu
Termín konání: 	zahájení v polovině února 2008
Místo konání:		Albertov 6, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč za kurz
Zakončení:
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášek: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Poruchy na inženýrských a civilních stavbách a jejich příčiny. Přehled faktorů, které způsobují poruchy na stavbách (geologické, geotechnické klimatické aj.). Návrh možných řešení a sanace. Praktické příklady (poruchy vyvolané lokálními geologickými nebo geotechnickými poměry, nesprávným založením stavby, nadměrnými dynamickými účinky, projekčními a konstrukčními chybami, nevhodností použitých stavebních materiálů, klimatickými vlivy, změnami režimu povrchových  a podzemních vod, důlní činností).







											Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Kurz:		Chemie - zajímavá a užitečná věda 
Pracoviště:		katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK v Praze, Albertov 3, 
			128 43 Praha 2
Garant kurzu:	prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Požadavky:		maturita se nepožaduje, důchodový věk (není podmínkou)
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		12 témat po 4 hodinách
Výukový den:		upřesní se podle rozvrhu
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK, Albertov 3, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek  200,- Kč
Zakončení:
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, odd. vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášek: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php
Obsah kurzu:
Program obsahuje 12 témat, vybraných z jednotlivých chemických oborů, to je chemie anorganická a organická, chemie analytická a fyzikální,  biochemie a chemie jaderná. Témata jsou zaměřena především na zajímavé a užitečné poznatky jednotlivých oborů chemie a jejich praktickou aplikaci (nové materiály na bázi anorganických a organických sloučenin jako jsou mycí a čistící prostředky, aditiva do potravin, kompozitní materiály, plasty aj., chemické sensory pro zjišťování přítomnosti a množství chemických látek v daném prostředí, biochemické procesy ve zdravém a nemocném organismu a možnosti léčení chorob, využití polymerů v medicíně a farmakologii ve formě protéz a implantátů i jako složky léčiv,  jaderná energetika a její bezpečnost, radiofarmaka, radiodiagnostika a radioterapeutika jako nedílné součásti moderní	 medicíny). 
Jednotlivá témata o celkovém rozsahu 4 hodiny mají obvykle část odborně teoretickou, která zahrnuje přednášky nebo semináře, a část praktickou, která zahrnuje práci v laboratoři nebo odbornou exkurzi na vybraná pracoviště v Praze a okolí.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr., proděkan pro CŽV
Kurz:		Lázně, minerální a léčivé vody
Pracoviště:		Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Garant kurzu:	RNDr. Josef V. Datel
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		1 semestr (letní)
Frekvence:		2 hod. 1x za 14 dní, celkem 16 hodin
Výukový den:		pátek odpoledne nebo dle rozvrhu
Termín konání: 	začátek v polovině února 2008
Místo konání:		Albertov 6, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč za kurz
Zakončení:
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášek: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Definice a vlastnosti minerálních a léčivých vod, souvislost výskytu těchto vod s běžnými povrchovými a podzemními vodami. Pestrost výskytu minerálních a léčivých vod v ČR, souvislost s přírodními poměry. Léčebné působení vod a dalších složek přírodního prostředí - peloidy, klima, léčebná péče. Legislativní aspekty lázeňské péče, její místo ve zdravotnickém systému. Přehled významných lázní a zdrojů léčivých a minerálních vod v ČR i v zahraničí.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Kurz:		Letem světem hornin
Pracoviště:		Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze
Garant kurzu:	RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		1 semestr (24 hodin celkem)
Frekvence:		2 hod. 1 x za týden
Výukový den:		čtvrtek 16.30 - 18.00
Termín konání: 	zahájení únor 2008
Místo konání:		Geologická sekce Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek  200,- Kč 
Zakončení:		pohovor formou všeobecné rozpravy
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, odd. vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášek: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Petrologie – věda o horninách. Co jsou horniny, jak se v nich vyznat a jak je poznat. Kde se berou? Koloběh hornin. Magmatický proces. Vznik magmatu. Magmatické horniny –  tvary těles, stavba, složení, systém. Zvětrávání a eroze. Sedimentační proces. Charakteristické rysy sedimentů. Sedimentární horniny klastické, organogenní a biogenní. Metamorfóza. Kontaktně, regionálně a jinak metamorfované horniny. K čemu jsou horniny dobré? Hlavní výskyty různých typů hornin na území České republiky.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Kurz:		Mineralogie
Pracoviště:		Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze
Garant kurzu:	RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry (28 hodin celkem)
Frekvence:		2 hod. 1 x za 14 dní
Výukový den:		středa 16.30 - 18.00
Termín konání: 	zahájení říjen 2007
Místo konání:		Geologická sekce Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč  
Zakončení:		pohovor formou všeobecné rozpravy
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, odd. vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Planeta Země jako úžasný stroj: Vznik sluneční soustavy a Země. Co nám říkají meteority? Hlavní geologické procesy v zemském nitru a na zemském povrchu.Úvod do obecné mineralogie: Čím se zabývá mineralogie? Co je minerál? Co je krystal a amorfní látka? Jak krystaly vznikají a rostou? Tvar a vnitřní uspořádání krystalů, jejich chemické složení a fyzikální vlastnosti. Krátce o metodách studia minerálů. Úvodní mineralogická literatura.Povídání o nejrozšířenějších a technicky důležitých minerálech, jejich vlastnostech, výskytu v přírodě a použití (rudní a nerudní suroviny), s ukázkami minerálů.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr., proděkan pro CŽV
Kurz:		Mineralogie vybraných rudních ložisek a výskytů v České 
			republice
Pracoviště:		Ústav geologie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK v Praze
Garant kurzu:	doc. RNDr. Pavel Kašpar, CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		jeden semestr (letní)
Frekvence:		1x týdně 2 hodiny
Výukový den:		čtvrtek 16.30-18.10
Termín konání: 	únor - květen 2008
Místo konání:		Albertov 6, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč za kurz
Zakončení:
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Cílem přednášky je seznámit posluchače s mineralogicko-ložiskovými poměry vybraných ložisek a výskytů v Českém masivu. U historicky  významných rudních ložisek budou uvedeny kromě základní mineralogické charakteristiky také ložiskově ekonomické parametry (přehledy těžby a jejich historie), včetně historie dobývání a následného zpracování a možného mincování. Historie dobývání vybraných rudních ložisek bude zasazena do politicko-ekonomického vývoje v rámci Českého království až do dalšího státoprávního uspořádání Čech, Moravy a Slezska.
Přednáška se bude týkat následujících ložisek: Jílové u Prahy a další vybraná ložiska zlata v Českém masívu; z polymetalických ložisek: Kutná Hora, Příbram, výskyty polymetalických rud v okolí Prahy a Rudolfov. Pětiprvkovou asociaci budou zastupovat: Jáchymov, Měděnec a Planá u Mariánských  Lázní a uranová mineralizace na Příbramsku. 
Přednáška bude doplněna bohatým grafickým materiálem (mapy, řezy, přehlednými tabulkami těžeb, fotografiemi minerálů, včetně fotografií důlních objektů a mincí) a také historickými přehledy vývoje daného rudního revíru nebo oblasti. 
Přednáška by měla být doplněna jednodenní exkurzí spojenou mj. se sběrem minerálů a s návštěvou některého muzea.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr., proděkan pro CŽV
Kurz:		Mořská fauna Středomoří
Pracoviště:		katedra zoologie + katedra ekologie PřF UK v Praze
Garant kurzu:	RNDr. Adam Petrusek 
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		1 semestr (letní)
Frekvence:		1x týdně 2 vyučovací hodiny
Výukový den:		fakulta stanoví dodatečně dle rozvrhu
Termín konání: 	zahájení polovina února 2008
Místo konání:		PřF UK, Viničná 7, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč za kurz
Zakončení:		test
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášek: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
Seminář je zároveň pojat jako teoretická příprava na stejnojmennou terénní exkurzi pro studenty PřF UK (2 týdny, v roce 2008 pravděpodobně v červnu). Exkurze se ovšem odehrává v poměrně primitivních podmínkách, proto není vhodná pro většinu seniorů. Účast fyzicky zdatných posluchačů U3V na exkurzi však není vyloučena. Výuka běžných studentů PřF UK a studentů U3V probíhá společně. 

Obsah kurzu:
Seznámení s nejběžnějšími a nejzajímavějšími zástupci fauny Středozemního moře, s důrazem na diverzitu a ekologii jednotlivých forem. Těžištěm přednášek je zejména fotodokumentace živočichů, pokud možno v jejich přirozeném prostředí. Úvodní přednáška je věnována mořskému prostředí obecně a Středozemnímu moři, následuje série přednášek představujících jednotlivé skupiny: 
1) houby, žebernatky
2) žahavci
3) malé kmeny (pásnice, ploštěnky, rypohlavci)
4) korýši
5) měkkýši
6) mnohoštětinatci, mechovky
7) ostnokožci 
8-9) pláštěnci,paryby, ryby

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr., proděkan pro CŽV
Kurz:		Mykologie
Pracoviště:		katedra botaniky PřF UK v Praze
Garant kurzu:	RNDr. Marie Váňová, CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		1 semestr (letní)
Frekvence:		1x za 14 dní 4 hodiny
Výukový den:		pátek dopoledne
Termín konání: 	únor až polovina června 2008
Místo konání:		budova PřF UK, Benátská 2, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč za kurz
Zakončení:		písemný test
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Mykologie v celé šíři. Makro- i mikroskopické houby. Co to vlastně houby jsou a kam je zařazujeme? Jak a kde rostou? Jak se rozmnožují? Houby v prostředí člověka. Houby na potravinách. Houby a zahrada. Houby na louce a v lese. Houby, které nám škodí. Houby, které nám prospívají. Životní prostředí hub a jak je chráníme.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Kurz:		Ontogeneze a fylogeneze člověka
Pracoviště:		katedra antropologie a genetiky člověka, Viničná 7, Praha 2
Garant kurzu:	RNDr. Blanka Vacková, CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		1 semestr (letní)
Frekvence:		1x týdně, 15 x 2 hod. 
Výukový den:		čtvrtek (nebo dle rozvrhu)
Termín konání: 	únor až květen2008
Místo konání:		Viničná 7, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč 
Zakončení:
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, odd. vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Ontogeneze člověka, poruchy vývoje růstu, základy anatomie, fylogeneze člověka-paleoantropologie, ekologie a infekční onemocnění, pediatrická auxologie, aplikovaná a forenzní antropologie.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr., proděkan pro CŽV
Kurz:		Paleontologie
Pracoviště:		Ústav geologie a paleontologie PřF UK
Garant kurzu:	doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		1x za 14 dní
Výukový den:		nejlépe středa od 16.30 do cca 19.00 hod.
Termín konání: 	polovina října 2007 - polovina ledna 2008, polovina února - konec 
			května 2008
Místo konání:		Albertov 6, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč za kurz
Zakončení:		pohovor
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php
Obsah kurzu:
Čím se zabývá paleontologie, co to jsou zkameněliny, jak vznikají, jak se zachovávají, jakým způsobem a kde je možno je sbírat, úprava zkamenělin pro sbírku, jména zkamenělin (taxonomie), co lze ze zkamenělin vyčíst (paleoekologie, stratigrafie apod.). Základní paleontologická (a zejména populárně paleontologická literatura). Jak si naplánovat paleontologickou vycházku, co si vzít s sebou, co si přečíst, paleontologické a geologické průvodce, jak se vyznat v geologické mapě. Stručná historie světové i české paleontologie a paleontologických výzkumů. Vývoj života na Zemi od jeho vzniku až po současnost (zajímavé a důležité momenty, základní informace o evoluci). Stručná informace o jednotlivých skupinách rostlin a živočichů, které se nacházejí jako zkameněliny (s důrazem na ty, co už dnes nežijí). Stručná geologie a paleontologie okolí Prahy doplněná v letním semestru jednou i více (podle zájmu) vycházkami do Národního muzea a do okolí Prahy. Podle zájmu lze přednášky modifikovat směrem k problémům, které posluchače zajímají, určovat přinesené vzorky zkamenělin apod. - jakákoli vlastní aktivita posluchačů je vítána.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc.RNDr. Jan Jehlička,Dr.
Kurz:		Rostlinné biotechnologie ve výživě, péči o zdraví a udržitelném 
                      		rozvoji
Pracoviště:		katedra fyziologie rostlin PřF UK
Garant kurzu:	prof.RNDr. Zdeněk Opatrný CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		není nezbytná
Délka:		jeden semestr (zimní), celkem 24 hodin
Frekvence:		12 x 2 hodiny týdně
Výukový den:		středa 13.00-15.00
Termín konání: 	zahájení říjen 2007
Místo konání:		katedra fyziologie rostlin UK PřF, Viničná 5, 128 44 Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek  200,- Kč 
Zakončení:		pohovor na dané téma, diskuse u kulatého stolu k dotazům
			 připraveným posluchači, po domluvě možnost krátké písemné etudy
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43   Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9. 2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců, minimum deset účastníků

Obsah kurzu:
Kurz pojednává o biologických principech, metodách, perspektivách a limitech moderních „rostlinných" biotechnologií, s ohledem na jejich využití ve šlechtění, množení a zdravotní ochraně rostlin.Uvádí tak i nejnovější příklady jejich významu  pro lidskou výživu a ochranu lidského zdraví, i pro  udržovaní i ozdravování přírody a krajiny. Srovnává metody klasického šlechtění rostlin s postupy „ve zkumavce", hodnotí jejich přínosy a rizika. Konfrontuje současné zemědělství konvenční, biotechnologické a „organické". Zvažuje ekonomické, ekologické i etické aspekty přípravy rostlinných klonů a geneticky modifikovaných rostlin, jejich využití v zemědělství, lesnictví, průmyslu. Pojednává o významu těchto technik pro třetí svět. Specifikuje rozdíly mezi vědou a pavědou v moderní biologii rostlin, reality a účelové fikce t.zv. přirozených či organických technologií. Dokládá podíl české vědy v celosvětovém rozvoji dané oblasti. 

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr., proděkan pro CŽV
Kurz:		Voda - globální problém lidstva
Pracoviště:		Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Garant kurzu:	RNDr. Josef V. Datel
Požadavky:		maturita
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		1 semestr (zimní)
Frekvence		2 hodiny 1 x za 14 dní, celkem 16 hodin
Výukový den:		pátek odpoledne nebo dle rozvrhu
Termín konání:	zahájení říjen 2007 
Místo konání:		Budova Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč za kurz
Zakončení:
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Co je to voda, definice a vlastnosti. Výskyt vody na Zemi (voda atmosférická, povrchová, podpovrchová, podzemní), různá skupenství vody, hydrologický oběh, hydrologická bilanční rovnice, sledování, měření a monitoring vod. Jakost vod, požadavky na pitnou vodu, jakost užitkové vody a speciálních vod (minerální a léčivé vody), vzorkování a hodnocení jakosti vod. Využívání a spotřeba vody, základy vodárenství (jímání vod, úpravárenství, provozní sledování vody). Ochrana vod, problematika znečišťování, ekologické havárie, sanační zásahy, preventivní ochrana vod. Vodní zdroje ve světě, jejich nepravidelné rozložení, oblasti s nedostatkem vody. Voda - globální problém lidstva: voda jako zdroj napětí a konfliktů, voda jako závažný hygienický problém, voda jako omezující faktor rozvoje společnosti, nadějná či tragická budoucnost.
Součástí kurzu budou podle možností různé exkurze - na hydrometeorologickou stanici, do chemické laboratoře, vodárenského muzea apod.

	Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Garant za fakultu: 	doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Kurz:		Vodní ekosystémy
Pracoviště:		katedra ekologie PřF UK v Praze
Garant kurzu:	RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		1 semestr (letní) 
Frekvence:
Výukový den:		bude upřesněn dle rozvrhu
Termín konání: 	únor až květen 2008
Místo konání:		Viničná 7, Praha 2
Poplatek:		administrativní poplatek 200,- Kč
Zakončení:
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, odd. vědy, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Olga Kaiglová
Telefon:	221 951 161
E-mail:	veda@natur.cuni.cz
Poznámka
http://everest.natur.cuni.cz/u3v/index.php

Obsah kurzu:
Obecná charakteristika vodního prostředí ve vztahu k organismům. Hluboká jezera, mělké trvalé vody (rybníky, slepá ramena, litorály apod.), malé dočasné a periodické vody (záplavové tůně, vysychající lokality, louže, thelmy), vyhraněné vodní ekosystémy (rašelinné vody, horké prameny, podzemní a jeskynní voda, sníh a led), toky (prameniště, potoky, řeky údolní nádrže), mořské ekosystémy -  typické vlastnosti a organismy.      
Exkurze: 
1. stojatá voda
2. tekoucí voda

	Matematicko-fyzikální fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu: 	RNDr. Jan Kašpar, CSc.
Kurz:		Fyzika pro nefyziky
Pracoviště:
Garant kurzu:	doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Požadavky:
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:
Výukový den:		údaj poskytne fakulta
Termín konání: 	akademický rok 2007/2008
Místo konání:		UK MFF - Ústav teoretické fyziky, V Holešovičkách 2, 182 00 
			Praha 8
Poplatek:		200,- Kč za celý kurz
Zakončení:		zápočet na základě účasti
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná 
Název a adresa zaslání přihlášky:
UK Matematicko-fyzikální fakulta, studijní oddělení, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Bronislava Brídziková-referentka studijního oddělení
Telefon:	221 911 259
E-mail:	bridziko@dekanat.mff.cuni.cz
Poznámka
Kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců; doporučujeme po podání přihlášky ověření zahájení kurzu

Obsah kurzu:
Cílem kurzu je zpřístupnit srozumitelným způsobem jednotlivé partie fyziky či mezioborové oblasti.Témata se dotýkají i klasických oblastí i mikrosvěta či teorie relativity. Přednášky jsou prezentovány tak, aby byly srozumitelné na středoškolské úrovni a nevyžadovaly tedy předběžnou matematickou či fyzikální průpravu.

	Matematicko-fyzikální fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu: 	RNDr. Jan Kašpar, CSc.
Kurz:		Klima a jeho změny
Pracoviště:
Garant kurzu: 	doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Požadavky:
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:
Výukový den:		údaj poskytne fakulta
Termín konání: 	akademický rok 2007/2008
Místo konání:		UK MFF, Katedra meteorologie a ochrany prostředí, 
			V Holešovičkách  2, 182 00, Praha 8
Poplatek:		200,- Kč za celý kurz
Zakončení:		zápočet na základě účasti
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
UK Matematicko-fyzikální fakulta, studijní oddělení, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Bronislava Brídziková-referentka studijního oddělení
Telefon:	221 911 259
E-mail:	bridziko@dekanat.mff.cuni.cz
Poznámka
Kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců; doporučujeme po podání přihlášky ověření zahájení kurzu

Obsah kurzu:
Základní pojmy, radiační a tepelná bilance, atmosférická cirkulace, oceán a klima, vliv charakteru zemského povrchu na klima, pozorované změny klimatu, příčiny změn klimatu, skleníkový efekt a klima, modelování klimatu, scénáře změny klimatu, vývoj scénářů v ČR.

	Matematicko-fyzikální fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu: 	RNDr. Jan Kašpar, CSc.
Kurz:		Kouzelná zahrada geometrie
Pracoviště:
Garant kurzu:	RNDr. Alena Šarounová, CSc.
Požadavky:
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:
Výukový den:		údaj poskytne fakulta
Termín konání:	akademický rok 2007/2008
Místo konání:		UK MFF, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8, 
			186 75
Poplatek:		200,- Kč za celý kurz
Zakončení:		zápočet na základě účasti
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
UK Matematicko-fyzikální fakulta, studijní oddělení, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Bronislava Brídziková-referentka studijního oddělení
Telefon:	221 911 259
E-mail:	bridziko@dekanat.mff.cuni.cz
Poznámka
Kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců; doporučujeme po podání přihlášky ověření zahájení kurzu

Obsah kurzu:
Geometrie pro praxi, radost a krásu. Počátky geometrie v naší mysli. Co lze vyčíst z dětských kreseb. Proč a jak rozvíjet prostorovou představivost. Obaly zboží pro radost. Sítě těles, vánoční krabičky a obalové techniky. Požehnané poměry. Zlatý řez a kánony krásy. Kompozice obrazů. Geometrie a ikony. I příroda tvoří geometricky. Různé transformace tvarů. Afinity, sítě, zajímavé poměry. Geometrie a architektura. Geometrie v pohybu. Geometrie vesmíru a domova. Geometrie a současná technika.

	Matematicko-fyzikální fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu: 	RNDr. Jan Kašpar, CSc.
Kurz:		Matematika pro každý den
Pracoviště:
Garant kurzu:	RNDr. Jan Kašpar, CSc.
Požadavky:
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:		3 semináře po 3 hodinách v semestru
Výukový den:		údaj poskytne fakulta
Termín konání: 	akademický rok 2007/2008
Místo konání:		UK MFF, Katedra didaktiky matematiky, Sokolovská 83, Praha 8, 
			186 75
Poplatek:		200,- Kč za celý kurz
Zakončení:		zápočet na základě účasti
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
UK Matematicko-fyzikální fakulta, studijní oddělení, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Bronislava Brídziková-referentka studijního oddělení
Telefon:	221 911 259
E-mail:	bridziko@dekanat.mff.cuni.cz
Poznámka
Kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců; doporučujeme po podání přihlášky ověření zahájení kurzu

Obsah kurzu:
Kdy potřebujeme matematiku a k čemu: 
nákupy, spotřeba = řešení rovnic, algebraické operace. 
Jak zacházet s penězi = finanční matematika. 
Umění, stavebnictví, projekty = geometrie. 
Vyhodnocení situace na základě naměřených či jinak získaných údajů = matematická statistika a  pravděpodobnost.
Pomoc potomkům při učení = všechny partie matematiky
Práce s počítačem.

	Matematicko-fyzikální fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu: 	RNDr. Jan Kašpar, CSc.
Kurz:		Mechanika jinak
Pracoviště:
Garant kurzu:	doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Požadavky:
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:
Výukový den:		údaj poskytne fakulta
Termín konání: 	akademický rok 2007/2008
Místo konání:		UK MFF, Ústav teoretické fyziky, V Holešovičkách 2, 182 00  
			Praha 8
Poplatek:		200,- Kč za celý kurz
Zakončení:		zápočet na základě účasti
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
UK Matematicko-fyzikální fakulta, studijní oddělení, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Bronislava Brídziková-referentka studijního oddělení
Telefon:	221 911 259
E-mail:	bridziko@dekanat.mff.cuni.cz
Poznámka
Kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců; doporučujeme po podání přihlášky ověření zahájení kurzu

Obsah kurzu:
Obsahem kurzu bude výklad  speciální teorie relativity a klasické mechaniky podepřený pokusy a koncipovaný speciálně pro starší posluchače s nejrůznějšími předběžnými znalostmi i bez nich.

	Matematicko-fyzikální fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Garant za fakultu: 	RNDr. Jan Kašpar, CSc.
Kurz:		Vesmír na Internetu I.
Pracoviště:
Garant kurzu:	doc.RNDr. Martin Šolc, CSc.
Požadavky:
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:
Výukový den:		údaj poskytne fakulta
Termín konání: 	akademický rok 2007/2008
Místo konání:		Astronomický ústav UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, 182 00
Poplatek:		200,- Kč za celý kurz
Zakončení:		zápočet na základě účasti
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
UK Matematicko-fyzikální fakulta, studijní oddělení, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Bronislava Brídziková-referentka studijního oddělení
Telefon:	221 911 259
E-mail:	bridziko@dekanat.mff.cuni.cz
Poznámka
Kurz je otevírán pouze při dostatečném počtu zájemců; doporučujeme po podání přihlášky ověření zahájení kurzu

Obsah kurzu:
Kurz Vesmír na Internetu I. bude v zimním semestru zaměřen na přehled významných světových hvězdáren a jejich přístrojů a dále na přehled astronomických satelitů a sond pro výzkum sluneční soustavy. 
V letním semestru bude následovat systematicky výklad o nových poznatcích o tělesech sluneční soustavy - Slunci, planetách, planetkách, kometách, meteorickém materiálu a ledových tělesech obíhajících ve větších vzdálenostech než Neptun. Zmíněny budou též aktuální představy o vzniku a vývoji sluneční soustavy a planetárních soustav obecně, doplněné přehledem nových objevů planet u hvězd mimo sluneční soustavu.





	Pedagogická  fakulta
Pedagogická fakulta
Garant za fakultu: 	PhDr. Jana Kohnová, PhD.
Kurz:		Evropská filozofie ve 20. století
Pracoviště:  	 	 Katedra občanské výchovy a filozofie		  
Garant kurzu:	prof.PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Požadavky:    	maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		2 semestry
Frekvence:    	1 x za 14 dní
Výukový den:		pátek
Termín konání: 	září 2007 – červen 2008
Místo konání:		Katedra občanské výchovy a filozofie, M.D. Rettigové 4, Praha 1, 
			116 39
Poplatek:		100,- Kč za celý kurz
Zakončení:		závěrečná práce
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Katedra občanské výchovy a filozofie, M.D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Termín podání přihlášky: do 15.9.2007
Kont. osoba:	Blanka Čížková - referentka studijního oddělení
Telefon:	221 911 259
E-mail:	bridziko@dekanat.mff.cuni.cz
Poznámka:
www.pedf.cuni.cz

Obsah kurzu:
V rámci tematizace evropských myšlenkových tradic - se zřetelem k EU a vymezování evropské identity v kontextu globalizace jsou tematizovány evropské myšlenkové tradice, v akademickém r. 2007 -2008. Tento tématický cyklus je součástí šíře koncipovaného několikaletého projektu: Pilíře evropanství. 
V nepřednáškových týdnech je plánováno několik seminářů na téma Reflexe humanismu ve filozofii XX. století.Hlavní přednášející a vedoucí seminářů : Prof. Doc. Anna Hogenová CSc., přednášet budou další členové z katedry filozofie a společenských věd PedFUK.

Fakulta sociálních věd
Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Kurz:		Americké umění
Pracoviště:		Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Garant kurzu:	PhDr. Anita Pelánová, PhD.
Požadavky:
Praxe:
Délka:		1 semestr
Frekvence:		1 x za 14 dní
Výukový den:		pátek 14.00-16.00 hod.
Termín konání: 	ZS 2007
Místo konání:		FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Poplatek:		300,- Kč za jednosemestrální kurz
Zakončení:		ústní zkouška
Certifikace:		osvědčení
Kvalifikace:
Název a adresa zaslání přihlášky:
FSV UK, Smetanovo nábřeží. 6, 110 00 Praha 1
Termín podání přihlášky: 30.6.2007
Kont. osoba:	Jana Bohuslavová
Telefon:	222 112 254
E-mail:	bohuslav@fsv.cuni.cz
Poznámka
www.fsv.cuni.cz

Obsah kurzu:
Přehled dějin amerického umění od velkých předkolumbovských kultur (Aztékové, Inkové, Mayové) přes importovaný tzv. koloniální styl až do současnosti.

	Fakulta sociálních věd
Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Kurz:		Filmový seminář
Pracoviště:		Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Garant kurzu:	doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Požadavky:		důchodový věk, maturitu nevyžadujeme
Praxe:
Délka:		2 semestry
Frekvence:		každý týden
Výukový den:		úterý večer
Termín konání: 	akademický rok 2007/2008 (zahájení zhruba v polovině října)
Místo konání:		RUK, modrý salonek, Celetná 13, Praha 1
Poplatek:		450,- Kč
Zakončení:		recenze vybraného filmového díla
Certifikace:		osvědčení
Kvalifikace:
Název a adresa zaslání přihlášky:
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
Termín podání přihlášky: 30.6.2007
Kont. osoba:	Jana Bohuslavová
Telefon:	222 112 254
E-mail:	bohuslav@fsv.cuni.cz
Poznámka
www.fsv.cuni.cz - Celoživotní vzdělávání

Obsah kurzu:
Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Bude probíhat formou filmových projekcí spojených s úvodními přednáškami. Na závěr studia absolventi zpracují recenzi vybraného filmového díla.

	Fakulta sociálních věd
Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Kurz:		Kurz rozhlasové publicistiky pro seniory
Pracoviště:		Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Garant kurzu:	PhDr. Josef Maršík, CSc.
Požadavky:
Praxe:
Délka:		1 semestr
Frekvence:		1 x za 14 dní
Výukový den:		ještě upřesníme
Termín konání: 	dle ukončení rekonstrukce rozhlasového a televizního studia (ZS 
			nebo LS )
Místo konání:		Rozhlasové a televizní studio, Celetná 20, Praha 1
Poplatek:		300,- Kč za jednosemestrální kurz
Zakončení:		závěrečná práce
Certifikace:		osvědčení
Kvalifikace:
Název a adresa zaslání přihlášky:
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
Termín podání přihlášky: 30.6.2007
Kont. osoba:	Jana Bohuslavová
Telefon:	222 112 254
E-mail:	bohuslav@fsv.cuni.cz
Poznámka
www.fsv.cuni.cz - Celoživotní vzdělávání

Obsah kurzu:
Cílem kurzu bude ukázat, jak tvůrci zobrazovali určitá historická období v hrané tvorbě. Mělo by jít o propojení poznatků z oblasti dějin filmu, televize a české literatury, protože řada filmů k danému tématu vznikla jako adaptace literárních předloh.

	Fakulta sociálních věd
Fakulta sociálních věd
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Kurz:		Reklama a my
Pracoviště:		Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Garant kurzu:	Mgr. Radim Wolák
Požadavky:		důchodový věk, maturitu nevyžadujeme
Praxe:
Délka:		1 semestr
Frekvence:		1 x za 14 dní
Výukový den:		pondělí
Termín konání: 	ZS 2007
Místo konání:		FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 
Poplatek:		300,- Kč/ l semestr
Zakončení:		ústní zkouška
Certifikace:		osvědčení
Kvalifikace:
Název a adresa zaslání přihlášky:
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
Termín podání přihlášky: 30.6.2007
Kont. osoba:	Jana Bohuslavová
Telefon:	222 112 254
E-mail:	bohuslav@fsv.cuni.cz
Poznámka
www.fsv.cuni.cz - Celoživotní vzdělávání

Obsah kurzu:
Kurz bude zaměřen na problematiku reklamy jako historického i současného fenoménu.

	Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Garant za fakultu: 	doc.PhDr.Jan Karger
Kurz:		Teorie a praxe v tělovýchově seniorů
Pracoviště:		Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství
Garant kurzu:	PaedDr.Květa Prajerová,CSc.
Požadavky:		maturita, důchodový věk
Praxe:		nepožaduje se
Délka:		4 semestry ( 24 seminářů)
Frekvence:		6 x 4 hodiny 1 x za 14 dní
Výukový den:		středa 14.00 - 17.15 hod.
Termín konání: 	zahájení 3.října 2007 ve 14.00 hod. v posluchárně č.6
Místo konání:		Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, J. Martiho 31, 
                       	Praha 6 - 162 52
Poplatek:		500,-Kč za semestr
Zakončení:		písemná práce na zadané téma
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
Termín podání přihlášky: 28.5.2007 od 9.00 do 11.00 hod. v posluchárně č.6, FTVS UK, José  Martiho 31, Praha 6, 162 52
Kont. osoba:	PaedDr.Květa Prajerová,CSc.
Telefon:	220 172 081-2
E-mail:	prajerova@ftvs.cuni.cz
Poznámka
 Od 28.5.2007 od 11.00 hod. na doplnění volných míst je možnost přihlášení se elektronicky na adrese: prajerova@ftvs.cuni.cz. (Počet zájemců je omezen vzhledem k praktickým částem výuky).   
                                                                
Obsah kurzu:

I.semestr:
 1) Anatomie a obecná kineziologie - (teorie) 
 2) Fyziologie člověka - (teorie)
 3) Fyziologie tělesných cvičení - (teorie) 
 4) Fyziologie tělesné zátěže - (teorie) 
 5) Sport a vyšší věk - (teorie) 
 6) Výživa pro seniory - (teorie) 

II.semestr: 
1) Zdravotní tělesná výchova - cvičení ke správnému držení těla - (teorie a praxe) 
2) Zdravotní tělesná výchova - dechová cvičení - (teorie a praxe)
3) Zdravotní tělesná výchova - relaxační cvičení - (teorie a praxe) 
4) Zdravotní tělesná výchova- ukázková hodina - (praxe) 
5) Zdravotní tělesná výchova s využitím terabendů a overball - (praxe).
6) Turistika a sporty v přírodě I.- (praxe) 

Výuka zdravotní TV je střídána po 2 vyučovacích hodinách s dvouhodinovou výukou počítačů tak, aby se student seznámil se základy:operačního systému Windows, práce v programu MS WORD, získal základní informace o síti Internet, práce s prohlížečem, E-mail - zásady provozu, ovládání poštovních klientů, a další.

 III.semestr: 
1) Akupresura s využitím ve sportu - (teorie a praxe) 
2) Zdravotní plavání - (teorie a praxe) 3-5hod.
3) Regenerační procedury - masáže, automasáž - (teorie a praxe)
4) Feldenkraisova metoda - (teorie a praxe) 

IV.semestr: 
1) Psychologie sportu - (teorie) 
2) Motorika u osob staršího věku - (teorie a praxe),
3) Somatotyp u osob staršího věku - (teorie a praxe) 
4) Cvičení ve vodě - (teorie a praxe) 
5) Racionální styl života a pohybově relaxační aktivity - (teorie a praxe) 
6) Turistika a sporty v přírodě II - (praxe).

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Člověk a náboženství I. 
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13 týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry
			jedná-li se   o navazující kurzy
Frekvence:	 	výuka 1 x týdně
Výukový den:
Termín konání: 	zimní semestr 2007/08
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická  
                     		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe,   
                     		úvaha ..) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz

Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Člověk a náboženství II. 
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13 týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry
			jedná-li se o navazující kurzy
Frekvence:	 	výuka 1x týdně
Výukový den:
Termín konání: 	letní semestr 2007/08
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                      		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
                      		úvaha ..) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz

Poznámka:
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Kořeny evropské tradice I.                                                                      
	              
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1x týdně
Výukový den:
Termín konání: 	zimní semestr 2007/08
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                      		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt,     
                      		reflexe,úvaha) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz

Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Kořeny evropské tradice II.                                                                    
	                     
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1x týdně
Výukový den:
Termín konání: 	letní semestr 2007/08
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                     		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe,  
                     		úvaha ..) 
Certifikace:	osvědčení UK
Kvalifikace:	žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz

Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Moc, peníze a právo I.
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry 
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:    		výuka 1x týdně
Výukový den:
Termín konání: 	zimní semestr 2007/08
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                     		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
                      		úvaha ..) 
Certifikace:	osvědčení UK
Kvalifikace:	žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz

Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Moc, peníze a právo II.
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry 
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1 x týdně
Výukový den:
Termín konání: 	letní semestr 2007/08
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                      		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
                      		úvaha ..) 
Certifikace:	osvědčení UK
Kvalifikace:	žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz

Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Prolegomena ke studiu antropologie (letní semestr)
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1 x týdně
Výukový den:
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                     		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
                     		úvaha ..) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz

Poznámka:
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Prolegomena ke studiu ekonomie (zimní semestr)
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1x týdně
Výukový den:
Termín konání: 	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                     		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
                     		úvaha ..) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz

Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek.Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Prolegomena ke studiu historie (Letní semestr)
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu	:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13 týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry
			jedná-li se  o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1x týdně
Výukový den:
Termín konání:	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                     		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
                      		úvaha ..) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz
Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Prolegomena ke studiu psychologie (Zimní semestr)
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13 týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:	 	výuka 1x týdně
Výukový den:
Termín konání:	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, úvaha ..) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz
Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Prolegomena ke studiu sociologie (Zimní semestr)
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13 týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1 x týdně
Výukový den:
Termín konání:	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
                      		úvaha ..) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz
Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Úvod do fenomenologie (Zimní a popřípadě i letní semestr - 
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry 
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1x týdně
Výukový den:
Termín konání:	říjen 2007 - květen 2008
Místo konání:	 	Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                       	fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
                       	úvaha ..) 
Certifikace:	osvědčení UK
Kvalifikace:	žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz
Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Úvod do filosofického diskursu I. 
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry 
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1 x týdně
Výukový den:
Termín konání:	zimní semestr 2007/08
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                     		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
                     		úvaha ..) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz
Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp

	Fakulta humanitních studií
Fakulta humanitních studií
Garant za fakultu: 	doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Kurz:		Úvod do filosofického diskursu II.
Pracoviště:		Filosofický modul, Společenskovědní modul, Historický modul.
Garant kurzu:	různí vyučující, je uvedeno v sylabu předmětů 
Požadavky:		maturita ani jiné vzdělání se nepožaduje
Praxe:
Délka:		1 semestr (13týdnů, 26 vyučovacích hodin); popř. 2 semestry 
			jedná-li se o navazující kurz
Frekvence:		výuka 1x týdně
Výukový den:
Termín konání:	letní semestr 2007/08
Místo konání:		Fakulta humanitních studií, U Kříže 8, Jinonice Praha 5; Filosofická 
                     		fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Poplatek:		150,- Kč za celý kurz
Zakončení:		písemný test nebo jinou písemnou formou (referát, konspekt, reflexe, 
			úvaha ..) 
Certifikace:		osvědčení UK
Kvalifikace:		žádná
Název a adresa zaslání přihlášky:
U Kříže 8, Jinonice Praha 5 158 00
Termín podání přihlášky: od září 2007
Kont. osoba:	Monika Brzoňová
Telefon:	251 080 336
E-mail:	monika.brzonova@fhs.cuni.cz
Poznámka
Program Univerzity pro každého na FHS UK v akademickém roce 2007 – 2008 nabízí řadu kurzů humanitního vzdělávání a společenských věd. Registrovaný účastník kurzu má přístup na libovolné přednášky všech těchto kurzů a přístup k elektronickým knihovnám a podatelnám, jejichž prostřednictvím může podávat referáty na knihy doporučené četby a reflexe přednášek. Na stránce Univerzity pro každého naleznete podrobný rozvrh a sylabus předmětů (anotace, vyučující, literatura ...).

Obsah kurzu:
www.fhs.cuni.cz; www.fhs.cuni.cz/upk/login.asp


Informačně-poradenské centrum
Univerzity Karlovy (IPC UK)
Centrum poskytuje informace o následujících tématech:
	Univerzita Karlova

Bakalářské a magisterské studium
Doktorské studium
Informace pro zahraniční studenty
Možnosti studia v zahraničí pro studenty UK
Celoživotní vzdělávání (součástí je Univerzita třetího věku)
	Poradenské služby pro studenty a absolventy (profesní, psychologická
        a sociálně právní poradna, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami)
	Informace pro absolventy

Sociální záležitosti, ubytování a stravování
Další služby studentům (studentské průkazy studentům UK, ISIC karty,
        kopírování)
              


Informačně-poradenské centrum UK najdete na adresách:

Informační služby – Celetná 13, Praha 1, 110 00
Tel.:	224 491 850
Fax:	244 491 895

Poradenské služby – Školská 13a, Praha 1, 110 00
Tel.:	222 232 452
Fax:	222 232 252

Automatický hlasový systém:  244 491 896

http://www.ipc.cuni.cz

E-mail: ipc@ruk.cuni.cz


Provozní doba:
Po – Čt:  9.00 – 18.00         
Pá:	   9.00 – 16.00

Poznámky:










































































Informace o programech celoživotního vzdělávání
Katalog kurzů Univerzity třetího věku
v akademickém roce 2007/08

Zpracováno v rámci rozvojového projektu Univerzita třetího věku na UK 2007.

Zpracovali: Mgr.Marcela Pavelková, Martin Skála, Kateřina Řezáčová
Univerzita Karlova v Praze, Rektorát, Informačně-poradenské centrum UK
Praha 2007


