Šachtičky, 26.-27.4.2012









záujmové vzdelávanie ľudí nad 45 rokov
Aktuálne: v systéme celoživotného vzdelávania ako neakreditované vzdelávacie
programy zamerané na rozvoj záujmov seniorov
Cieľ: zvýšenie kvality života; zapojenie sa do života občianskej spoločnosti a
zvýšenie kompetencií potrebných pre uplatnenie sa ľudí nad 45 (40 ? ) rokov
na trhu práce
Perspektíva: kompetenčné vzdelávanie (v zmysle Stratégie 2011: finančná
gramotnosť, podnikateľské kompetencie, komunikácia vo svetových jazykoch,
ovládanie informačno-komunikačných technológií, aktívne občianstvo)

Oblasť A: Zručnosti, kompetencie a postoje
1. Čitateľská gramotnosť
2. Matematická gramotnosť
3. Nové zručnosti v učiacej sa spoločnosti : finančná gramotnosť, podnikateľské kompetencie, komunikácia
vo svetových jazykoch, ovládanie informačno-komunikačných technológií
4. Schopnosť učiť sa
5. Aktívne občianstvo, kultúrne a sociálne zručnosti
Oblasť B: Prístup a účasť na celoživotnom vzdelávaní
6. Prístup k programom celoživotného vzdelávania
7. Účasť na programoch celoživotnom vzdelávaní
Oblasť C: Zdroje pre celoživotné vzdelávanie
8. Investície do celoživotného vzdelávania (verejné, investície spoločností a organizácií, súkromné)
9. Pedagógovia , lektori a školenia (profesionalizácia)
10. IKT vo vzdelávaní
Oblasť D: Stratégia a rozvoj systémov
11. Stratégie celoživotného vzdelávania (systémová stratégia na úrovni štátu, organizácie...., Národný akčný
plán)
12. Súdržnosť (stratégia EÚ – národná stratégia- regionálna stratégia a ciele- lokálna stratégia a cielesúdržnosť a ciele v štruktúre organizácie)
13. Poradenstvo (možnosti, motivácia, úspešnosť prepojenia medzi vzdelávaním, tréningom a
zamestnateľnosťou)
14. Akreditácie a certifikácie
Viac informácií: European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning; European Commission, Brussels, 2002

Základné princípy kvality vzdelávania na VŠ:
Vzdelávanie :
a) centrované na študenta; b) centrované na potreby praxe.
Inštitucionálna autonómia a zodpovednosť.

Indikátory kvality vzdelávania na U3V :
Oblasť A: Zručnosti, kompetencie a postoje
Nové zručnosti v učiacej sa spoločnosti : komunikácia vo svetových jazykoch, ovládanie informačnokomunikačných technológií
Aktívne občianstvo, kultúrne a sociálne zručnosti
Oblasť B: Prístup a účasť na celoživotnom vzdelávaní
Prístup k vzdelávacím programom – prezenčná forma; priestory fakúlt UKF
Účasť na programoch celoživotnom vzdelávaní – povinná, neúčasť v odôvodnených prípadoch sa nahrádza
individuálnou konzultáciou
Oblasť C: Zdroje pre celoživotné vzdelávanie
Investície do vzdelávania – investície účastníkov vzdelávania a rektorátu UKF
Pedagógovia , lektori a školenia – vysokoškolskí učitelia; bývalí vysokoškolskí učitelia na dôchodku; odborníci z
praxe; študenti
IKT vo vzdelávaní – vyhovujúca podpora IKT (počítače, mediálne projektory; podporné informačné systémy –
knižničný systém)
Oblasť D: Stratégia a rozvoj systémov
Stratégie celoživotného vzdelávania - Štatút UTV a Smernica o ďalšom vzdelávaní; systém jednotných prihlášok na
štúdium, atestácií; evidencia akreditovaných programov ĎV,....
Súdržnosť- Stratégia UKF sa odvíja od národnej stratégie
Poradenstvo- FSVaZ – kariérové poradenstvo, PF – poradňa pre zamestnancov a študentov UKF
Oblasť E: Sýtenie potrieb a požiadaviek seniorov
Skladba vzdelávacích programov
Mimovzdelávacie aktivity – vernisáže, výstavy,...
Promócia a nadstavbové štúdium
Oblasť F: Verejné informácie



Riadenie U3V- prorektor pre celoživotné vzdelávanie:
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
( mveresova@ukf.sk; +421 37 6408 006)
podporný orgán riadenia: Komisia pre ďalšie vzdelávanie –
prodekani kompetenčne zodpovední za ďalšie vzdelávanie na fakultách



Tajomník U3V – menovaný rektorom UKF:
doc. PaedDr. Ľudmila Nagyová, CSc.



Referát U3V – Oddelenie pre celoživotné vzdelávanie a medzinárodné
vzťahy:
Mgr. Diana Kanásová
( dkanasova@ukf.sk; +421 37 6408 036;
 Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra)



Horizontálny systém riadenia a komunikácie: tajomník U3V a vedúci
ročníkov; referát U3V a študenti

1. Ľudové remeslá
2. Psychológia tretieho veku
3. Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba
4. Informačné technológie
5. Anglický jazyk pre začiatočníkov
6. Anglický jazyk pre mierne pokročilých
7. Nemecký jazyk pre začiatočníkov
8. Nemecký jazyk pre mierne pokročilých
9. Starostlivosť o zdravie
10. Hrnčiarstvo
11. Digitálna audio a video technika
12. Komunikácia v maďarskom jazyku*
13. Náboženstvo a teológia*
14. Ruský jazyk pre mierne pokročilých*
Nadstavbové štúdium: Francúzky jazyk; Ľudové remeslá; Hrnčiarstvo
Pripravované vzdelávacie programy: Masmediálna komunikácia; História resp. Hrady a zámky
Slovenska



Prvý semester- spoločné prednášky pre všetky odbory:

História a súčasnosť UKF v Nitre;
Biológia človeka a telesné zmeny u seniora;
Pohybový režim v živote seniora;
Stratégie a metódy rozvoja osobnosti seniora;
Etika v živote seniora;
Rodina a sociálna sieť v živote seniora;
Etnická história Slovenska;
Prierez dejinami umenia.

Ostatných 5 semestrov- výučba v odboroch

Ukončenie:
Záverečné práce, skúšky, výstavy
Slávnostná promócia absolventov


Študenti U3V

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Počet študentov
U3V

432

499

522

563

Z toho
nadstavbové
štúdium

-

-

26

48

Absolventi

-

-

98

109

Lektori U3V

2010/2011

2011/2012

Interní zamestnanci UKF

16

19

Externí zamestnanci UKF

5

5

Z toho bývalí zamestnanci UKF

1

1

Študenti UKF

4

4

Webové sídlo UKF:
http://www.ukf.sk/dalsie-vzdelavanie/univerzita-tretieho-veku






Printové letáky:

Facebook : https://www.facebook.com/U3VnaUKF

Médiá:
časopis UKF (Náš čas);
Regionálne noviny a televízia (Nitrianske noviny, Nitrička, Central TV);
STV (Senior Klub 1/2012)













Financovanie (školné na rok: 35 a 50 Eur; Dohody o vykonaní práce vs.
odmeny lektorom; nevyhnutné pomôcky, materiál na realizáciu
vzdelávacích programov; jednotné školné vzhľadom na „finančnú“
náročnosť konkrétneho vzdelávacieho programu )
Výučbové priestory (fixný čas 16,00-18,30 – priestory UKF a výučba
denných vysokoškolákov)
Ďalšie záujmové aktivity (exkurzie, výstavy, spoločné aktivity mimo
rozvrhu vzdelávania ....)
Preferencia odboru pred spoločným vzdelávaním v prvom semestri
vzdelávania
Boj o účastníka vzdelávania vs. Kooperácia a zdravé partnerstvo
Klub absolventov a styk s absolventmi U3V

Ďakujem za pozornosť.

