VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
pod záštitou hejtmana Středočeského kraje
ve spolupráci s městem Kamýk n. Vltavou
otevírá v roce 2017

v AKADEMII TŘETÍHO VĚKU – A3V
studijní program HISTORIE A KULTURA
Dvousemestrální studium
pro seniory od 55 let a veřejnost
1. semestr: únor - červen 2017
2. semestr: září – prosinec 2017

Studium bude realizováno ve spolupráci s městem
Kamýk n. Vlavou, výuku organizačně zajišťujeme
z příbramského střediska Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje

Místo konání: doplníme
Slavnostní zahájení studia: 20. února 2017
Slavnostní ukončení studia: leden 2018
Účastnický poplatek činí: Kč 750,--/ 1 semestr
Obsah studia: Program je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých
dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne. Součástí
studia je blok regionálních dějin.
Předměty:

Dějiny pravěku, Doba románská, Doba gotická, Doba renesanční, Doba barokní, Doba
romantismu, České politické myšlení od konce 19. stol. do současnosti, Regionální dějiny.

Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím seminářem o
rozsahu 5 vyučovacích hodin. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin), každý
semestr je ukončen závěrečným hodnotícím setkáním, tzv. kolokviem.
Přihlášky ke studiu se přijímají do 31.1.2017 nebo do naplnění kapacity ve studijním středisku. Přihlásit se je možné
elektronicky na adrese: novakova@visk.cz nebo zasláním přihlášky umístěné níže poštou na adresu Vzdělávacího
střediska VISK v Příbrami, Osvobození 387, 261 01 Příbram VII nebo na radnici v Kamýku n. Vlt.



PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK 2017 / 2018
Jméno a příjmení, titul
Datum a místo narození
Přihlašuji se do studijního střediska

Kamýk nad Vltavou

Trvalé bydliště
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: VISK, Tř. Osvobození 387, 261 01 Příbram VII nebo na elektronickou adresu:
novakova@visk.cz
Informace o studiu A3V ve Středočeském kraji poskytne PaedDr. Miluše Nováková, garant Akademie třetího věku VISK,
tel. 734 571 156.
Webové stránky: www.visk.cz – odkaz A3V
:

