Žádost o přijetí k mimořádnému studiu v akademickém roce ......... / .........

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Studijní program Život s počítačem
Program je tříletý. Posluchači se mohou zapisovat buď do 1. ročníku a studovat celý program,
anebo přímo do 2. či 3. ročníku (více informací o výuce v jednotlivých ročnících najdete na druhé
straně přihlášky). Kurz je zpoplatněn částkou 300,- Kč za semestr.
Příjmení a jméno:

Datum narození:

Adresa bydliště:
Telefon:

E-mail (Váš nebo na kontaktní osobu):

Nejvyšší ukončené vzdělání:

Rok odchodu do starobního důchodu:

Mám zájem studovat celý program:

Mám zájem studovat jen:

ano

ne

2. ročník

3. ročník

Budu-li k mimořádnému studiu přijat(a), z a v a z u j i s e, že budu navštěvovat
všechny předepsané formy výuky (přednášky, semináře, exkurze a praktická
cvičení) a budu studovat doporučenou literaturu.
Datum:

Podpis uchazeče:

Přihlášku zašlete na adresu:
Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT
Technická 1905/5
166 28 Praha 6
Další informace naleznete na stránce http://uprt.vscht.cz/uchazeci/v-postproduktivnim-veku.
S dotazy se můžete obracet na garanta kurzu, kterým je Ing. Jana Finkeová, CSc., tel. 220 444 295,
e-mail: Jana.Finkeova@vscht.cz.
Prosíme o vyplnění dotazníku na druhé straně přihlášky. Bude sloužit pouze pro naši informaci
o Vašich výchozích zkušenostech s počítačem a Vašich představách o zaměření studia a o
znalostech, které byste chtěl(a) získat.

Informace o programu Život s počítačem
Program Život s počítačem je tříletý a je členěn stejně jako u běžných vysokoškolských programů na letní a zimní
semestry. Každý semestr má 14 týdnů, program běží 3 vyučovací hodiny týdně, zpravidla ve večerních hodinách (1
vyučovací hodina má 50 minut). Smyslem programu je poskytnout základní úroveň znalostí a dovedností z oblasti
využití počítačů v běžném životě.
1. ročník
Seznámení s počítačem a operačním systémem Windows, správa souborů, vyhledávání na webu a používání
typických webových aplikací, práce s elektronickou poštou, komprimace a zálohování dat, práce s textem
2. ročník
Práce s tabulkovými daty, základy počítačové grafiky, vektorové kreslení, antivirové programy, vytváření
elektronických prezentací
3. ročník
Základy digitálního fotografování, zpracování, tisk a publikování digitálních fotografií
Dotazník (vybrané odpovědi označte křížkem)
Na počítači jsem pracoval(a):
nikdy
velmi málo

víceméně pravidelně

Počítač mám k dispozici:
doma
na pracovišti
nemám k počítači snadný přístup
mám v úmyslu si počítač pořídit
Umím používat klávesnici:
ano

ne

Umím používat myš:
ano

ne

jinde

Mám základní znalosti o používání elektronické pošty:
ano
ne
Mám základní znalosti o hledání informací v Internetu:
ano
ne
Od studia očekávám především, že se naučím využívat počítače
pro elektronickou poštu
k vyhledávání informací na Internetu
pro komunikaci prostřednictvím Internetu (s úřady, bankou apod.)
k nákupům v internetových obchodech
k vytváření dokumentů
pro evidenci a další databázové aplikace
pro digitální fotografii, úpravy obrázků, aplikace počítačové grafiky
pro zpracování digitálního videa
pro práci se zvukem a hudbou
pro praktické výpočty (s využitím tabulkového kalkulátoru)
pro zájmové studium a koníčky
pro jiné účely – napište jaké: __________________________________________________________________
Jak jste se o našem studijním programu U3V dozvěděl(a)?
z tisku
od známého, který U3V při VŠCHT studoval
z Internetu – napište z jaké Internetové adresy: ___________________________________________________
jinak – napište jak: ___________________________________________________________________________

