
Univerzita třetího věku v městské části 
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

▪ jedna z forem celoživotního vzdělávání,

▪ neprofesní zájmové vzdělávání, 

▪ je v souladu s koncepcí celoživotního 
vzdělávání a navazuje na gerontologické 
programy. Základním posláním U3V je 
otevření univerzitních zdrojů poznatků, 
vědomostí a dovedností pro osoby 
postproduktivního věku

▪ v akademickém roce 2018/2019 zde 
studuje 2 100 seniorů 

▪ podmínky přijetí : věk potřebný pro 
přiznání starobního důchodu, 
středoškolské vzdělání s maturitou

▪ zápisné  - 800 Kč
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ZÁKLADNÍ PROGRAM UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU V 

ROCE 2018/2019

▪ Všeobecně zaměřený kurz 

▪ Umění, objednavatelé, umělecký 
styl

▪ Kulturní dědictví a památková 
péče v Jihomoravském kraji

▪ Etudy ze života středověku a 
raného novověku (Telč)

▪ Univerzita třetího věku v 
Moravském zemském muzeu
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TEMATICKY ZAMĚŘENÉ KURZY

▪ kurzy zaměřené na počítačové technologie (např. Práce s PC, Fotografie) 

▪ kurzy zaměřené na cizí jazyky (např. kurzy anglického, německého a 
francouzského jazyka) 

▪ kurzy zaměřené na zdraví a pohybové aktivity (např. Aquaaerobic, Jogalates, 
Cvičení pro zdravé kosti a klouby)

▪ ostatní tematické kurzy (např. Aktuální právní otázky, Astronomie, ) 

▪ mimořádné přednášky (přednášky emeritních rektorů a významných 
osobností)
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KURZY MIMO TRADIČNÍ POSLUCHÁRNY A UČEBNY
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▪ Nabídka vzdělávání seniorům, 
kteří nemohou navštěvovat 
univerzitu třetího věku 
v takové podobě jako jejich 
fyzicky aktivnější vrstevníci 

▪ Cílem je rozšíření vzdělávacích 
aktivit a tím posílení kvality 
života seniorů dané  městské 
části nebo regionu



UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V MĚSTSKÉ  ČÁSTI  

BRNO-MEDLÁNKY
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Spolupráce probíhá již od 
roku 2015 a financování je 
plně na straně městské části 
Brno-Medlánky. 

Témata kurzů: 

▪ zdraví, 

▪ právo, 

▪ trénování paměti 

▪ zdraví a potraviny 



ZDRAVÍ A POTRAVINY 
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▪ kurz  byl realizován v prostorách 
Společenského centra Sýpka

▪ 6 dvouhodinových bloků

▪ cílem bylo seznámit seniory uvedené 
městské části s tématy, kterými se 
v současné době zabývají odborníci 
celého světa.

▪ Např. Látky s hormonální aktivitou a 
jejich účinky na organizmy 
v prostředí, Střevní mikrobiom a 
jeho vliv na naše zdraví, 
Kontaminace potravin atd. 



Děkuji za pozornost !

Ing. Bc. Barbora Hašková
Manažerka pro koordinaci celoživotního 
vzdělávání
Masarykova univerzita
Komenského nám. 2
601 77 Brno

T: + 420  549 49 4336
M:+ 420 602 76 1464
E: haskova@rect.muni.cz

http://www.u3v.muni.cz
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