Rešerše - Záznamy Článků v časopise v databázi Pedagogické knihovny J. A. Komenského
1
Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata / [ Experimental university for grandparents
and grandchildren ] / Dana Steinová, Marie Těthalová -- cze
In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách -- ISSN
1210-7506 -- Roč. 19, č. 8 (2012), s. 18-19.
Hovoří Dana Steinová z Centra celoživotního vzdělávání v Praze, která již 30 let pracuje pro seniorskou populaci.
Po seznámení se s jedním americkým projektem se rozhodla založit experimentální univerzitu pro prarodiče a
vnoučata. Podle jejího názoru musí být tato univerzita zajímavá i pro vysokoškolské pedagogy, kteří na ní
přednášejí. Jde vždy o spolupráci s konkrétní fakultou. Konají se i letní tábory, kde vládne velmi přátelská
atmosféra. Projekt upevňuje vzájemný vztah mezi prarodičem a vnoučetem a podporuje i mezigenerační
porozumění a vzájemný respekt.
celoživotní vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; prarodiče ; žák ; univerzita třetího věku ; rodinná výchova ;
vysoká škola ; spolupráce ; vnoučata
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/403375
2
Hodnotenie indikátorov kvality vzdelávania na univerzite tretieho veku z pohľadu účastníkov
vzdelávania a lektorov ďalšieho vzdelávania = evaluation of indicators of education quality at the
university of the third age in from the view of adult/senior learners and lecturers of further education /
[ ] / Marcela Verešová, Dana Malá, Michal Čerešník -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj
lidských zdrojů a andragogiku -- ISSN 1804-1698 -- Roč. 7, č. 1/2015 (2015), s. 95-105.
Předmětem vědecké studie je analýza a porovnání sedmi indikátorů kvality dalšího vzdělávání seniorů na
Univerzitě třetího věku při Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře: očekávané výsledky vzdělávání, kvalita
vzdělávacího procesu a metod vzdělávání, obsahový standard, kvalita edukačního prostředí, kvalita kompetence
lektora dalšího vzdělávání, aktivní účast a motivace účastníků dalšího vzdělávání, dosažené výsledky z pohledu
hodnocení účastníky vzdělávání a z pohledu vlastního hodnocení činnosti lektorů dalšího vzdělávání. Přehledné
výsledky v tabulkách.
vzdělávání dospělých ; univerzita třetího věku ; vysokoškolské studium ; pedagogika dospělých ; učitel ;
sebehodnocení ; hodnocení výuky ; kvalita vzdělání ; analýza ; výzkum ; výsledek výzkumu ; starší člověk ;
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ; Nitra ; Slovensko ; indikátor
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/449093
3
I v důchodu lze jít na vysokou / [ Also during retirement you can go to higher studies ] / Michaela
Kučerová -- cze
In: Mladá fronta dnes -- [CZ] -- Roč. 13, č. 21.III. (2002), s.E/1.
Možnosti studia starších lidí na vysokých školách. Podmínkou přijetí ke studiu je důchodový věk a středoškolské
vzdělání. Přijímací zkoušky se neskládají. Na univerzitách třetího věku se neplatí školné, pouze někde vstupní
poplatky. Absolventi nezískávají diplom, ale osvědčení o absolutoriu od děkanů fakult nebo rektora školy.
Informace o studijních oborech pro seniory na některých univerzitách pro rok 2002/2003.
univerzita třetího věku ; vysokoškolské studium ; podmínky přijetí ; starší člověk ; vzdělávání dospělých ;
celoživotní vzdělávání ; studijní obor ; 2002-2003
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/77975
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4
Jak trávit důchod? Přece studiem! / [ How to spend retirement age? By study! ] / Martina
Šrámková -- cze
In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 [CZ] -- Roč. 15, č. 1.III. (2002), s.18.
Podmínkou studia na vysoké škole bez přijímacích zkoušek je maturita a důchodový věk. Senioři mohou studovat
na většině vysokých škol v celé ČR. Po absolvování studia získávají pouze osvědčení, ne diplom. Poplatky se
pohybují mezi dvěma až čtyřmi sty korunami za rok. Pro seniory jsou pořádány i univerzity třetího věku
prostřednictvím Akademie III.věku nebo přímo jednotlivými fakultami VŠ. Přehled některých univerzit a jimi
nabízených studijních oborů pro seniory.
starší člověk ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; univerzita třetího věku ; vzdělávání dospělých ; podmínky
přijetí ; studijní poplatky ; studijní obor
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/77668
5
Měnící se tvář našich "Univerzit třetího věku" / [ Changing face of our "Third age universities" ] /
Jaroslav Slípka -- cze
In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 [CZ] -- , č.3 (2004), s.17-18.
Autor se pokouší zmapovat vývoj univerzit třetího věku a vzdělávání seniorů u nás a v evropských zemích. Vrací
se také do minulosti k prvním pokusům a podpoře vzdělávání široké veřejnosti (tedy i starší generace).
univerzita třetího věku ; vysoká škola ; starší člověk ; vzdělávání dospělých ; komparace ; historické hledisko ;
Česko ; Evropa
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/101699
6
Miesto univerzít tretieho veku v systéme vlastnej seniorskej edukácie / [ Position of third age
universities in the system of actual education of elderly people ] / Ctibor Határ -- slo -- Obsahuje
bibliografické odkazy: 9
In: Vychovávateľ -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 56, č. 8 (2007/2008), s. 14-17.
Trend stárnutí společnosti představuje opodstatněnou výzvu nejen pro ekonomy, sociology, psychology, lékaře,
ale i pro andragogy (učitele a vychovatele dospělých). Prodlužující se lidský věk přímo nabádá společnost k tomu,
aby objektivně reflektovala tento vývojový trend na důsledné a zodpovědné řešení potenciálních společenských,
individuálních, ekonomických a jiných problémů z pohledu různých profesí.
vzdělávání dospělých ; univerzita třetího věku ; celoživotní vzdělávání ; starší člověk
http://katalog.npmk.cz/documents/243927
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7
Míra existenciálního naplnění u seniorů - účastníků vzdělávání na Univerzitě třetího věku na
Univerzitě Palackého v Olomouci = The Rate of Existencial Fulfillment of Senior Education
Participants at the University of the Third Age at Palacký University Olomouc / [ ] / Barbora Tallová,
Alena Petrová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 21, č. 3-4 (2017), s. 24-32.
Smysluplnost života starších osob, konkrétně subjektivně vnímané existenciální naplnění účastníků seniorského
vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Představení výzkumu. Smysluplnost života a jedinečné
existenciální naplnění každého člověka. Aktivizace v seniorském věku. Změny u seniorů v oblasti fyzické,
psychické a sociální. Pyramida potřeb. Univerzity třetího věku. Výsledky výzkumného šetření.
starší člověk ; vzdělávání dospělých ; univerzita třetího věku ; život ; existencialismus ; věkové zvláštnosti ;
výzkum ; výsledek výzkumu ; Olomouc ; stárnutí ; smysl života ; smysluplnost
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/467971
8
Možnosti vzdelávania ľudí vyššieho veku / [ ] / N. Hrapková -- slo
In: Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie -- ISSN 1335-1982 [SK] -Roč. 48, č.5/6 (1996), s.286-289.
V r.1987/88 bola otvorená prvá Univerzita tretieho veku na Karlovej univerzite v Prahe, v r.1990 na Univ.
Komenského na Slovensku. Na 3.lekárskej fakulte UK v Prahe seniori navštevujú prednášky spolu s dennými
študentami. V Českej republike je do vzdelávania seniorov zapojených 48 vysokých škôl. Segregačný a
integračný model (vzdelávanie starších študentov spolu s mladými). Permanentné vzdelávanie pre starších ľudí v
Nemecku. Vzdelávanie dospelých v Anglicku (Open univerzity).
vzdělávání dospělých ; univerzita třetího věku ; vysoká škola ; Česko ; Slovensko
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/47772
9
Možnosti vzdelávania starších ľudí na Slovensku a v partnerských krajinách Európy / [ ] / N.
Hrapková -- slo
In: Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie -- ISSN 1335-1982 [SK] -Roč. 49, č.3/4 (1997), s.179-182.
Vzdelávanie starších ľudí na univerzitách tretieho veku na Slovensku (v Nitre, Martine, B.Bystrici, v Košiciach,
vo Zvolene a Žiline). Nový model štúdia seniorov na vysokých školách v zahraničí - Rakúsko, Holandsko,
Poľsko, Slovinsko.
vzdělávání dospělých ; starší člověk ; univerzita třetího věku ; Slovensko ; Rakousko ; Nizozemsko ; Polsko ;
Slovinsko
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/52375
10
Některá východiska ke zpracování koncepce univerzit třetího věku [ ] -- cze
In: Universita třetího věku. Informační zpravodaj -- [CZ] -- , č.2 (1992), s.10-12.
Vývoj univerzit třetího věku od jejich vzniku ve Francii v r.1973 do současnosti. Vznik první univerzity třetího
věku v r.1987 při 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Další rozvoj.
univerzita ; vzdělávání dospělých ; univerzita třetího věku ; Česko ; důchodce
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/22287
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11
Non videri, sed esse ... [ ] / Božena Adamicová -- slo
In: Učiteľské noviny -- [SK] -- Roč. 43, č.39 (1993), s.9.
Univerzita tretieho veku v Bratislave a v Martine. Kontakty s univerzitami v zahraničí.
vzdělávání dospělých ; univerzita ; univerzita třetího věku ; Slovensko ; důchodce
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/28570
12
O třetí roli Masarykovy univerzity / [ About the third role of Masaryk University ] / Petr Adamec -cze
In: Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně -- ISSN 1211-3387 -- Roč. 46, č. 4 (2013), s. 25-30.
Posláním univerzit je výchova profesních odborníků a vědecký výzkum. Od počátku 70. let 20. století se datuje
nová role - umožnit seniorům kontakt s novými technologiemi, teoriemi, poznatky a zkušenostmi z různých
oborů. Jedna z forem celoživotního vzdělávání je Univerzita třetího věku (U3V). Vznik U3V na Masarykově
univerzitě - obsahové zajištění vzdělávacího programu, struktura posluchačů, míra spokojenosti posluchačů,
motivace účastníků U3V (doplněno grafy).
vysoká škola ; univerzita ; univerzita třetího věku ; vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; celoživotní vzdělávání ;
starší člověk ; vzdělávací program ; obsah výuky ; motivace učení ; Masarykova univerzita ; Univerzita třetího
věku ; Brno (Česko) ; století 20
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/424589
13
Potreby frekventantov ďalšieho vzdelávania na univerzite tretieho veku a ich saturácia = Needs
of participants in further education at the university of the third age and their saturation / [ ] / Michal
Čerešník, Dana Malá, Marcela Verešová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj
lidských zdrojů a andragogiku -- ISSN 1804-1698 -- Roč. 6, č. 2 (mimoř. vyd.) (2014), s. 54-62.
Cílem příspěvku je prezentovat analýzu potřeb 134 frekventantů vzdělávání na Univerzitě třetího věku při
Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. Na základě implementovaného Systému řízení kvality byly porovnávány
identifikované potřeby frekventantů před začátkem vzdělávání (nástup do 1. ročníku tříletého vzdělávacího
programu) a po ukončení prvního roku vzdělávání. Předmětem analýzy byly psychické potřeby frekventantů nad
50 roků a celkové naplnění jejich očekávání od vzdělávání na Univerzitě třetího věku, výkonová motivace a
potřeby. Výsledky v tabulkách.
starší člověk ; vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; pedagogika dospělých ; vzdělávací program ; vysoká škola ;
univerzita třetího věku ; potřeba ; motivace ; motivace výkonu ; motivace učení ; komparace ; srovnávací analýza
; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ; Nitra ; Slovensko ; andragogika
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/448983
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14
Seniorské vzdělávání na českých univerzitách se dočká podpory z ministerstva školství /
[ Education Ministry about to support senior education at Czech universities ] / Petr Vavřín -- cze
In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 [CZ] -- , č.4 (2002), s.7.
Seniorská forma vzdělávání už existuje zhruba na 17 veřejných vysokých školách (VVŠ). Provoz univerzit třetího
věku byl dosud financován ze zápisného a z vlastních prostředků pořádající školy. Asociace univerzit třetího věku
proto vypracovala studii, jejímž předmětem bylo zjistit situaci na VVŠ v ČR a navrhnout přijatelný způsob
finanční podpory, kterou by MŠMT mohlo v r.2003 na vzdělávání seniorů poskytnout. Další informace na adrese:
www.vutbr.cz/AU3V.
univerzita třetího věku ; vysoká škola ; starší člověk ; vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; celoživotní vzdělávání
; financování ; 2003
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/81673
15
Senioři zvládnou až pět univerzit / [ Senior citizens manage studying at as much as 5 universities ] /
Barbora Říhová -- cze
In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 -- Roč. 26, č. 77 (2.IV.) (2013), s. 16.
O univerzity třetího věku je v současnosti takový zájem, že školy začínají expandovat do menších měst. Některé
univerzity dokonce hlásí, že mají přednášky pro "třetí věk" vyprodané dva roky dopředu. Vzdělávání pro seniory
aktuálně nabízí třiadvacet z celkem šestadvaceti veřejných vysokých škol. Někde k přijetí vyžadují maturitu, jinde
na ní netrvají. Poplatky se liší fakulta od fakulty. Většinou jeden semestr vyjde na sto až pětset korun.
starší člověk ; stáří ; další vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; univerzita
třetího věku ; podmínky přijetí ; studijní poplatky ; zájem
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/420389
16
Současné možnosti a výhledy v oblasti celoživotního vzdělávání na vysokých školách v ČR /
[ Present possibilities and prospects of life-long education in higher education institutions in the Czech
Republic ] / Helena Zlámalová, Helena Šebková, Jiří Průcha -- cze
In: Aula -- [CZ] -- Roč. 12, č.2 (2004), s.18-21.
Postavení celoživotního vzdělávání na vysokých školách v ČR a jeho tradice (Univerzita třetího věku,
postgraduální kurzy, další vzdělávání dospělých). Státní politika ČR a evropský trend v této oblasti. Koncepce
celoživotního vzdělávání do budoucnosti a zásady její tvorby (prostupnost, otevřenost, využívání kreditního
systému). Organizace celoživotního vzdělávání na evropských vysokých školách.
celoživotní vzdělávání ; vysoká škola ; univerzita třetího věku ; kurs ; další vzdělávání ; vzdělávání dospělých ;
školská politika ; stát ; Evropa
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/101314
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Stárnutí populace jako výzva (nejen) pro andragogiku / [ Aging population as a challenge (not
only) for andragogy ] / Naděžda Špatenková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 13, č. 3 (2009), s. 14-15.
Vzdělávání lidí v důchodovém věku (starších šedesáti let) je prostředkem k plnohodnotnému naplnění života a
volného času seniorů. Přispívá k integraci stárnoucí populace do společnosti, zabraňuje její izolaci a odcizení.
Velice oblíbenou formou vzdělávání je univerzita třetího věku, která se postupně akreditovala na téměř všech
českých univerzitách. Toto studium má výlučně charakter osobního rozvoje, nezakládá nárok na profesní
uplatnění, nelze ho tedy využít k profesní přípravě.
starší člověk ; vzdělávání dospělých ; univerzita třetího věku ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; vzdělávání
; stáří
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/269167
18
Studijní programy v dlouhodobé koncepci studia na Fakultě veterinární hygieny a ekologie
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno / [ Study programmes in long-term study concept at the
Veterinary Hygiene and Ecology Faculty of the Veterinary and Pharmaceutical University Brno ] /
Vladimír Kopřiva, Bohuslava Tremlová, Lenka Vorlová -- cze
In: Aula -- [CZ] -- Roč. 11, č.3 (2003), s.5-8.
Obsah výuky studijních programů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na Fakultě veterinární
hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Prezentace dalších pedagogických aktivit
fakulty v rámci celoživotního vzdělávání: univerzita třetího věku, odborné kurzy. Možnosti uplatnění absolventů
na trhu práce.
fakulta ; veterinární medicína ; ekologie ; farmacie ; univerzita ; studijní program ; bakalářské studium ;
magisterské studium ; doktorské studium ; celoživotní vzdělávání ; univerzita třetího věku ; kurs ; uplatnění ;
absolvent vysoké školy ; trh práce ; Brno (Česko)
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/85635
19
Súčasnosť a budúcnosť vzdelávania seniorov na Slovensku = Present and future of the senior
education in Slovakia / [ ] / Erik Selecký -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání -- ISSN 1804-526X -- Roč. 4, č. 2 (2014), s. 129-140.
Vymezení základních pojmů a funkcí v oblasti vzdělávání seniorů. Politika vlády Slovenské republiky v oblasti
aktivního stárnutí a její propojení s ekonomickou oblastí. Vzdělávání seniorů prostřednictvím univerzit třetího
věku (statistické údaje z akademického roku 2012/2013). Srovnání současnosti a budoucnosti seniorského
vzdělávání na Slovensku. Nové technologie ve vzdělávání seniorů.
vzdělávání ; starší člověk ; vzdělávání dospělých ; vládní politika ; ekonomika ; univerzita třetího věku ;
statistická data ; současnost ; budoucnost ; nové technologie ; Slovensko
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/442189
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20
Štúdium seniorov na univerzitách - metóda alebo vývojový trend? / [ ] / R. Čornaničová -- slo
In: Univerzita Komenského a vysokoškolská edukácia - minulosť, prítomnosť, budúcnosť -- [SK] -- (1995),
s.236-238.
Univerzity tretieho veku ako najznámejší typ inštitucionalizovaného vzdelávania seniorov na univerzitách od
roku 1976.
vzdělávací kursy pro dospělé ; univerzita třetího věku ; vzdělávání dospělých ; starší člověk
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/55442
21
Tam, kde stáří neplatí / [ ] / Dana Steinová ; [Red.] Miloslav Holman -- cze
In: Svobodné slovo -- [CZ] -- Roč. 49, č.247 (1993), s.2.
6.ročník Univerzity třetího věku - počet studentů, zahraniční zkušenosti, význam.
vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; univerzita třetího věku ; Česko ; důchodce
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/25130
22
Univerzita tretieho veku / [ ] / Blanka Ambrušová -- slo
In: Osvetová práca -- [SK] -- Roč. 40, č.8 (1990), s.12.
Problematika vzdelávania občanov v postproduktívnom veku. Návrh na vypracovanie projektu Univerzity tretieho
veku pod záštitou Univerzity Komenského.
vzdělávání dospělých ; univerzita třetího věku ; návrh
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/10809
23
Univerzity tretieho veku / [ ] / Henrich Janus -- slo
In: Pedagogické spektrum : časopis pre pedagogickú teóriu, školskú prax, politiku výchovy a vzdelávania -- ISSN
1335-5589 [SK] -- Roč. 11, č. 7-8 (2002), s. 79-80.
Poslanie univerzít tretieho veku (UTV) existujúcich už vyše 10 rokov. Študujúci a vyučujúci na UTV.
Pedagogický proces na univerzitách, odbory, ktoré je možné študovať. UTV na Slovensku a v zahraničí.
vzdělávání dospělých ; vysokoškolské studium ; univerzita třetího věku ; starší člověk ; obsah výuky ; studijní
obor ; svět ; Slovensko
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/102731
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24
Univerzity tretieho veku ako nový typ edukačných aktivít našich vysokých škôl / [ Universities of
the Third Age as a New Type of Educational Activities of our Higher Schools in Higher Education ] /
Rozália Čornaničová -- slo -- Lit.17
In: Alma mater -- [CZ] -- Roč. 4, č.5 (1994), s.28-37.
Vznik a rozšíření univerzit třetího věku, zapojení vysokých škol do systému celoživotního vzdělávání. Cíle a
principy činnosti univerzit třetího věku.
univerzita třetího věku ; celoživotní vzdělávání ; vzdělávání dospělých ; Slovensko
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/32870
25
Univerzity třetího věku / [ ] / Hana Frýdová -- cze
In: Alfa revue -- [CZ] -- Roč. 3, č.3 (1993), s.58-60.
Význam a společenská využitelnost tohoto vzdělání, které není určeno jen starším osobám, ale i zájemcům jiných
věkových skupin (invalidní, dlouhodobě nemocní apod.). Důležitá součást vzdělávání dospělých. Zahraniční
zkušenosti.
vzdělávání dospělých ; univerzita ; univerzita třetího věku ; Česko
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/23784
26
Univerzity třetího věku jako forma socioedukativní intervence u seniorů / [ Third-age universities
as a form of socio-educational intervention in retired people ] / Pavel Mühlpachr -- cze -- Lit.13
In: Pedagogika -- [CZ] -- Roč. 52, č.1 (2002), s.41-50.
Příspěvek se zamýšlí nad problematikou výchovy a vzdělávání jedinců postproduktivního věku. Prezentuje formu
vzdělávání v postproduktivním věku a vymezuje základní pojmy, jako jsou gerontagogika, andragogika a
integrální andragogika.
vzdělávání dospělých ; univerzita třetího věku ; gerontopedagogika ; pedagogika dospělých ; starší člověk
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/77200
27
Univerzity třetího věku v roce 2002 / [ Universities for seniors in the year 2002 ] / Petr Vavřín ;
[Red.] Dagmar Hartmannová -- cze
In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 [CZ] -- , č.1 (2002), s.6-7.
Rozhovor s novým předsedou Asociace univerzit třetího věku na téma: současný stav univerzit třetího věku,
jejich další budoucnost.
univerzita třetího věku ; další vzdělávání ; celoživotní vzdělávání ; vysokoškolské studium ; starší člověk ;
budoucnost
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/77974
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28
Univerzity třetího věku. Na vzdělávání není nikdy pozdě / [ ] / Hana Frýdová -- cze
In: Člověk -- [CZ] -- Roč. 2, č.11/12 (1993), s.1-2.
Vysvětlení, co to je Univerzita třetího věku, jaké poskytuje možnosti studia a co lze od této instituce očekávat.
Význam univerzity. Příčiny vzdělávacích potřeb starších lidí.
vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; univerzita třetího věku
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/22620
29
V důchodu na vysokou školu / [ In retirement to higher education institution ] / Michaela Kučerová -cze
In: Mladá fronta dnes -- [CZ] -- Roč. 12, č. 5.IV. (2001), příl. s.1.
Univerzitu třetího věku nabízí seniorům většina českých vysokých škol. Podmínkou přijetí ke studiu na
Univerzitě Karlově je důchodový věk a maturita. Neplatí se školné, pouze na některých fakultách je tzv. vstupní
poplatek (nepřesahuje 300 korun). Přednášky jsou jednou týdně (přibližně od října do dubna). Pro akademický
rok 2001/2002 připravilo 12 fakult UK Praha celkem 27 kursů. Informace o možnostech studia univerzity třetího
věku na některých dalších vysokých školách.
univerzita třetího věku ; vzdělávání dospělých ; celoživotní vzdělávání ; vysokoškolské studium ; starší člověk ;
podmínky přijetí
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/72423
30
Vytoužený obor si můžete dopřát i později v životě. Nepřijali vás na univerzitu v osmnácti,
protože psychologie nebo historie umění byly obsazeny? / [ You can afford dreamed discipline
also later in the life. On the University of the Third Age in the Czech Republic ] / Radka Kvačková -cze
In: Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988 -- ISSN 0862-5921 [CZ] -- Roč. 10, č. 31.X. (1997), příl. s.3.
Krátce z historie vzniku Univerzity třetího věku v ČR. Vznik Univerzity volného času, která je přístupná i
mladším věkovým kategoriím. Přehled studia na obou univerzitách pro školní rok 1997/98 (zimní semestr).
univerzita třetího věku ; vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; studijní obor ; 1997-1998
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/52068
31
Význam institucionální edukace v seniorském věku = Significance of Institutional Education in
Older Age / [ ] / Barbora Tallová, Alena Petrová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 21, č. 3-4 (2017), s. 16-20.
Díky současnému trendu prodlužování věku a stárnutí populace je třeba více se věnovat osobám seniorského
věku. Článek se zaměřuje na institucionální vzdělávání seniorů v kontextu změn nadcházejících v třetím věku. Je
popsán smysl edukace v seniorském věku a motivy seniorů se této edukace účastnit. Seniorská populace. Funkce
edukace v seniorském věku. Přehled institucí věnujících se edukaci seniorů. Informace o výsledcích výzkumného
šetření realizovaného v klubech pro seniory.
vzdělávání dospělých ; starší člověk ; univerzita třetího věku ; motivace učení ; výsledek výzkumu ; klub ; věk ;
stárnutí ; institucionalizace ; klubovna
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/467967
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32
Vzdělávací institut Středočeského kraje / [ Training Institute of the Central Bohemia Region ] / Jiří
Holý -- cze
In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 10, č. 9 (2013), s. 26-27.
Příspěvek seznamuje čtenáře s historií vzniku Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK), rozsahem
hlavní činnosti VISK, jeho vzdělávacími aktivitami a rolí při poskytování dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, pracovníků ve veřejné správě a pracovníků v sociálních službách, při poskytování vzdělávání seniorů
v akademii třetího věku, při zajištění profesní kvalifikace, rekvalifikace a v neposlední řadě i dalšího vzdělávání
pro veřejnost.
vzdělávání ; organizace ; regionální správa ; historické hledisko ; role ; další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů
; státní správa ; pracovník ; sociální služba ; vzdělávání dospělých ; starší člověk ; univerzita třetího věku ;
profese ; kvalifikace ; rekvalifikace ; veřejné vzdělávání ; vzdělávací středisko ; Vzdělávací institut
Středočeského kraje ; Středočeský kraj
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/421217
33
Vzdělávání seniorů : dílčí výstupy statistického šetření / [ Education of elderly people : partial
outcomes of statistical survey ] / Michal Šerák -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 15, č. 3 (2011), s. 18-19.
Rozbor dílčích výsledků statistického šetření, které bylo zaměřené na vzdělávání lidí v postproduktivním věku v
letech 2010 - 2011 v České republice (akademie třetího věku, vzdělávací akce knihoven, muzeí, kulturních center
atd.). V průzkumu bylo zohledněno i hledisko pohlaví, věku a nejvyššího dosaženého vzdělání účastníků dalšího
vzdělávání.
starší člověk ; stáří ; vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; pohlavní rozdíl ; stupeň vzdělání ; věk ; univerzita
třetího věku ; komparace ; statistická data ; statistická analýza ; průzkum ; výsledek výzkumu ; 2010-2011
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/369356
34
Vzdělávání seniorů na českých vysokých školách / [ Education of elderly people in Czech higher
education institutions ] / Petr Vavřín -- cze
In: Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých -- ISSN 1211-6378 -- Roč. 13, č. 2 (2009), s. 12.
V ČR se tzv. "univerzitami třetího věku" (U3V) zabývá už 21 veřejných vysokých škol (nebo jejich fakult).
Financování U3V zahrnuje tři základní zdroje: zápisné posluchačů (průměr je 400 Kč za semestr), státní dotace a
centralizovaný rozvojový projekt MŠMT. Současná školská legislativa neumožňuje využívat kvalifikace získané
studiem U3V k výkonu povolání.
starší člověk ; vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; celoživotní vzdělávání ; vysoká škola ; univerzita třetího
věku ; studijní poplatky ; financování ; finanční zdroje ; pedagogika dospělých ; gerontopedagogika ; školská
legislativa
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/267305
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35
Vzdělávání seniorů v oblasti práce s výpočetní technikou v rámci Univerzity třetího věku =
Senior education in the field of computer technology at the University of the Third Age / [ ] / Martin
Dosedla -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5
In: Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání -- ISSN 1804-526X -- Roč. 2, č. 1 (2012), s. 66-76.
vzdělávání dospělých ; vzdělávání ; starší člověk ; vzdělávací kursy pro dospělé ; výpočetní technika ; informační
technologie ; informatická výchova ; univerzita třetího věku ; vzdělávání seniorů
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/422212
36
Vzdelávanie ako prevencia k sociálnej izolácii starších ľudí / [ ] / Nadežda Hrapková, Zuzana
Ballová -- slo -- lit.
In: Vzdelávanie dospelých -- [SK] -- Roč. 7, č.3 (2002), s.21-30.
Vzdelávanie seniorov formou štúdia na Univerzite tretieho veku (UTV). Dôvody vzdelávania starších ľudí zo
strany spoločnosti i samotných seniorov. Motivačné pohnútky vzdelávania starších ľudí na UTV a výsledky
prieskumu zaoberajúceho sa týmto problémom. Sociálna izolácia a jej chápanie. Pozitívny vplyv štúdia na UTV
na život i osobnosť seniorov.
vzdělávání dospělých ; starší člověk ; univerzita třetího věku ; motivace ; sociální integrace ; výsledek výzkumu ;
výzkum
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/86258
37
Vzdelávanie na univerzitách tretieho veku a jeho význam pre seniorov / [ ] / Nadežda
Hrapková -- slo -- lit
In: Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie -- ISSN 1335-1982 [SK] -Roč. 51, č.4 (1999), s.312-318.
Aktívna účasť starších ľudí na živote spoločnosti a podpora ich spoločenských kontaktov prispieva k zlepšovaniu
ich psychického stavu a zvyšovaniu spoločenského vedomia. Charakteristickou črtou rozvoja univerzít tretieho
veku je čoraz aktívnejšia účasť študentov na organizácii, riadení a chode ich univerzity. Univerzity tretieho veku
predstavujú otvorený vzdelávací systém, ktorý umožňuje v ďalších rokoch priebežne aktualizovať ponuku
študijných odborov a ich obsah. Učebný program je otvorený, pružný a dotvára sa v súlade s potrebami
poslucháčov. Sú dva smery orientácie štúdia seniorov. Prvým smerom je model segregačný, v ktorom sa seniori
vzdelávajú separátne od mladších. Druhým smerom je model integračný, ktorý ponúka vzdelávanie starších
študentov spolu s mladými dennými poslucháčmi.
univerzita třetího věku ; vysoká škola ; stáří ; starší člověk ; vzdělávání
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/65089
38
Vzdelávanie seniorov a nové trendy pre tretie tisícročie / [ ] / Nadežda Hrapková -- slo
In: Vzdelávanie dospelých -- [SK] -- Roč. 7, č.4 (2002), s.68-71.
Informácie o seminári s rovnomenným názvom, ktorý sa konal v Bratislave v novembri 2002. Ciele stretnutia,
ktoré pripravila Univerzita tretieho veku pri UK. Témy odborných vystúpení niektorých účastníkov seminára a
závery z neho vyplývajúce.
vzdělávání dospělých ; starší člověk ; univerzita třetího věku ; budoucnost ; Bratislava (Slovensko) ; 2002
BAE025
http://katalog.npmk.cz/documents/86386
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39
Vzdelávanie seniorov na slovenských vysokých školách - univerzity tretieho veku a ostatné
vzdelávacie aktivity slovenských vysokých škôl v oblasti ďalšieho vzdelávania / [ Education of
senior citizens at Slovak universities - third age universities and other educational activities of Slovak
universities in the field of further education ] / František Blanár -- slo -- Obsahuje bibliografické
odkazy
In: Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl -- ISSN 1335-5864 -- Roč. 30, č. 2 (2019), s. 16-30.
Vysoké školy se kromě zabezpečování terciárního vzdělávání podílejí také na systému celoživotního vzdělávání,
a to zejména prostřednictvím programů dalšího vzdělávání. V roce 2018 tuto možnost nabízelo na Slovensku 67
vysokoškolských pracovišť s 292 studijními programy, které navštěvovalo 14 141 účastníků. Senioři ve věkové
skupině nad 65 let tvořili v rámci dalšího vzdělávání slovenských vysokých škol téměř čtvrtinu všech
vzdělávaných. Šedesát procent veřejných vysokých škol nabízelo v akademickém roce 2018/2019 vzdělávací
programy univerzity třetího věku. Tento typ vzdělávacích aktivit si do budoucna zaslouží zvýšenou pozornost, a
to vzhledem k demografickému vývoji a trendu rostoucího počtu účastníků.
celoživotní vzdělávání ; další vzdělávání ; univerzita ; vysoká škola ; vzdělávací program ; univerzita třetího věku
; starší člověk ; odchod do důchodu ; volný čas ; demografie ; statistická data ; Slovensko ; 2018 ; 2018/2019
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/474543
40
Zkušenosti s výukou (grafologie) v kurzech U3V na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem =
Experience of teaching (graphology) in U3V courses at the University of J. E. Purkyně in Usti nad
Labem / [ ] / Ivan Bertl -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj
lidských zdrojů a andragogiku -- ISSN 1804-1698 -- Roč. 6, č. 1 (2014), s. 74-85.
Příspěvek mapuje teoretická východiska vzdělávání dospělých a jejich aplikaci na konkrétní podmínky
vzdělávání seniorů v rámci kurzů univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je
zde analyzována konkrétní skupina vzdělávaných seniorů včetně jejich sociologických charakteristik a jejich
kategorizace (věk, původní povolání, nejvyšší dosažené vzdělání, opakovaná účast v kurzech U3V a preferovaná
vzdělávací témata). Autor se zaměřil na nové téma - základy grafologie - a protože jde o specifickou vzdělávací
zkušenost, předkládá informaci o didaktické přípravě a závěry sociologického šetření (včetně přehledných grafů).
univerzita ; univerzita třetího věku ; vzdělávání dospělých ; starší člověk ; způsobilostní minimum ;
společenskovědní studium ; kurikulum ; výuka ; sociologický výzkum ; analýza ; Univerzita J.E. Purkyně v Ústí
nad Labem ; grafologie
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/442519
41
Zpátky do lavic / [ Back to school desks ] / Alexandra M. Videmannová -- cze
In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -- Roč. 18, č. 6 (2010), s. 14-15.
Projekt celoživotního vzdělávání - Univerzita třetího věku (U3V) vznikl v r. 1972 ve Francii a jeho zakladatelem
a tvůrcem byl Pierre Vellas. U nás je U3V spojena s rokem 1986, kdy se prvním nositelem této myšlenky stala
Univerzita Palackého v Olomouci. V dnešní době se seniorským vzděláváním zabývá téměř každá vysoká škola,
je nabízeno více než 400 různých vzdělávacích programů, studuje skoro 20 tisíc seniorů.
starší člověk ; stáří ; vzdělávání dospělých ; další vzdělávání ; celoživotní vzdělávání ; vysokoškolské studium ;
univerzita třetího věku ; historické hledisko ; dějiny školství ; Francie ; Česko
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/274552
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