VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ve spolupráci s
ACADEMIA RERUM CIVILIUM – Vysoká škola politických a společenských věd Kutná Hora
nabízí v akademickém roce 2017-18 v rámci

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – A3V VISK
cyklus seminářů

PRVNÍ REPUBLIKA
Sto let od vzniku Československa

Dvousemestrální cyklus věnovaný stoletému výročí vzniku Československa.
Dozvíte se, jak se rodila a budovala mladá republika, kdo stál v jejím čele i kdo
tahal za nitky zpovzdálí. Přiblížíme Vám životní osudy známých osobností
i prostých občanů.
Cyklus seminářů je určen pro seniory od 55 let, ale otevřen je i široké veřejnosti.
Přednášející: prof. PhDr. Jan Liďák, CSc., rektor ARC – VŠPSV
- doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV
- doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV
- Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC – VŠPSV
- Mgr. Jana Mikšovská, vedoucí katedry spol. věd ARC – VŠPSV
Rozsah:
Cyklus o celkovém rozsahu 40 hod. obsahuje 5 přednášek v každém pololetí, rozsah každé je 4 výukové
hodiny a probíhá vždy od 9:00 – 12:15 hod. Lze absolvovat pouze jeden, či druhý semestr, přičemž
osvědčení se vydává za celý cyklus.
Termíny seminářů: budou upřesněny / od 09/18 – 1/19 první semestr
Místo konání:
Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411, v budově školní jídelny.
Účastnický poplatek: 950 Kč za pololetí, tj. 20 hod.
Přihlášky se přijímají nejdéle do 30. 5. 2018, 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.



PŘIHLÁŠKA – AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – VISK, středisko Mělník

PRVNÍ REPUBLIKA
Jméno a příjmení, titul
Datum a místo narození
Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)
Kontaktní telefon a e-mail
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: tomasova@visk.cz nebo VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.
Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., tomasova@visk.cz, tel. 724 961 090.

