VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje
za finanční podpory Středočeského kraje
a ve spolupráci s Českou zahradnickou akademií Mělník
otevírá v akademickém roce 2015/2016 studium pro seniory:

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK
studijní program DĚJINY UMĚNÍ
Dvousemestrové studium pro seniory od 55 let.


Slavnostní zahájení studia dne: 17. 9. 2015




1. semestr: září 2015 – leden 2016
2. semestr: únor 2016 – červen 2016



Slavnostní ukončení studia: červen 2016

Studium zajišťuje středisko Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje v Mladé Boleslavi ve
spolupráci s Českou zahradnickou akademií
Mělník.
Místo konání: Školní jídelna
České zahradnické akademie Mělník,
Na Polabí 411

Obsah studia: Program volně navazuje na programy A3V VISK Historie a kultura a Svět literatury.
Zaměřuje se na umění a umělecké směry od nejstarších dob po současnost, jeho
součástí je i umělecká tvořivá dílna.
Předměty:

Umění pravěku a starověku, Umění středověku, Renesanční umění, Barokní umění, Od
baroka po umění 19. stol., Umění 19. stol., Moderní umění, Umělecká tvorba – tvořivá
dílna.

Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím
seminářem v rozsahu 5 vyučovacích hodin, každý semestr bude ukončen závěrečným
kolokviem. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin).
Poplatek:
850,- Kč za 1 semestr
¨
Přihlášky ke studiu se přijímají nejdéle do 15. 7. 2015, nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
Přihlásit se je možné zasláním přihlášky umístěné níže - elektronicky na: tomasova@visk.cz,
nebo poštou na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.
Termín zahájení bude přihlášeným oznámen prostřednictvím elektronické pozvánky, v případě
chybějící e-milové schránky se informujte o přijetí telefonicky u paní Tomášové.
O zařazení do programu rozhoduje datum přijetí přihlášky.


PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK Mělník
studijní obor DĚJINY UMĚNÍ - 2015/2016
Jméno a příjmení, titul
Datum a místo narození
Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav
Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., tomasova@visk.cz, Tel.: 724 961 090.

