VU3V 2018
(pouze pro předem přihlášené)
Konzultační středisko Vimperk (Senior klub Vimperk)
Organizátor: Česká zemědělská univerzita, provozně ekonomická
fakulta, Kamýcká 129, Praha 6
Téma: Čínská medicína v naší zahrádce
Cena: 300 Kč za semestr, hradí se hotově zástupci Senior klubu
Podmínka úspěšného absolvování kurzu: 80 % docházka, splnění
testu
Termíny (pátky): 21. 2., 2. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4. 13. 4. vždy ve 14:00
v centru , květen – samostudium, závěrečný samostatný test

Studijní povinnosti
K úspěšnému absolvování semestru musí student splnit dvě studijní
povinnosti:
Účast na společných přednáškách (dokládá svými podpisy
v Prezenční listině), povolená absence je uvedena vždy po
přihlášení u popisu kurzu v sekci Přehled virtuálních kurzů.
Prezenční listina je ke stažení v sekci Pokyny.
2. Úspěšným splněním všech průběžných testů (ke každé
přednášce) a testu závěrečného na své osobní přihlašovací
údaje.
1.

Testy si student může vypracovávat dle vlastního uvážení průběžně
(doporučujeme) nebo „na poslední chvíli“ - důležité je, aby v momentě
uzavření kurzu měl všechny vypracovány.
Tutor KS průběžně kontroluje plnění studijních povinností svých
studentů. Po přihlášení střediskovým loginem přímo v konkrétním kurzu
klikne v levém Menu na sekci Známky, kde zjistí, zda student
vypracovává testy.
Přerušení studia
Student může studium několikrát přerušit na neomezenou dobu.
Přerušení nemá vliv na počítání kurzů k promoci.

O přerušení studia informuje student tutora KS (a potažmo i Centrum
VU3V) nepodáním přihlášky na další semestr.
O nástupu ke studiu po jeho přerušení informuje student tutora KS (a i
Centrum VU3V) podáním přihlášky (resp. jeho zapsáním do Seznamu
pokračujících studentů).
Kurz obsahuje:
o

o

o

Upozornění – poučení o autorských a majetkových právech –
proto není dovoleno předávat heslo třetím osobám.
Slovník ke kurzu (součástí pouze některých kurzů)- abecedně
uspořádané pojmy, výrazy a definice pro snadnou orientaci, např.
při testech (další studijní opora).
Eseje – odevzdávání a hodnocení – jedná se o nepovinnou
složku studia. Každý student může ke studovanému tématu
napsat krátkou esej, ve které se může podělit se svými
zkušenostmi a zážitky souvisejícími s probíranou problematikou, ať
už jsou veselé či spíše smutné, nebo se třeba zamyslet nad
některým ze zmiňovaných pojmů. Fantazii se zde meze nekladou.
Esej lze vkládat kdykoliv během příslušného semestru (tzn. až do
termínu ukončení výuky). Student také může číst a hodnotit eseje
ostatních studentů, kteří studují stejný kurz napříč konzultačními
středisky. Esej lze napsat i odevzdat kolektivně za celé KS, pak jí
vkládá na portál tutor KS na střediskový login.
Na konci semestru je nejlépe hodnocená esej z každého kurzu
zveřejněna na portálu v sekci Nejlepší eseje. Některé nejlepší
eseje jsou pak přečteny na Závěrečných seminářích

o

o

Závěrečný test kurzu – je otevírán spolu s poslední
přednáškou. Je tvořen otázkami z celé probírané látky a je nutné
jeho individuální vypracování. Obsahuje 24 otázek (u Astronomie
16), podmínkou úspěšného splnění je získání alespoň 12 bodů z
24 (u Astronomie 8 bodů z 16), studenti mají 5 pokusů k jeho
vypracování.
Dotazník pro nové studenty VU3V – je primárně určen
studentům, kteří studují svůj první kurz v rámci VU3V. Vyplnit ho
mohou i studenti, kteří s námi studují již déle a mají potřebu se
vyjádřit ke studiu v rámci VU3V. Doporučujeme jeho vypracování
až po absolvování alespoň poloviny kurzu, aby mohl student
zodpovědět všechny otázky. Dotazník je anonymní a vyplňuje se

na počítači. Je ale možné ho vytisknout, vyplnit ručně a zaslat ho
Centru VU3V naskenovaný emailem nebo poštou.
Dále jsou již uvedeny jednotlivé přednášky (6), přičemž každá
obsahuje:
o
o

o

o

o

Celá videopřednáška – název, včetně délky jejího trvání
Přehrát po částech - možnost studování po menších úsecích.
Celá videopřednáška je rozdělena do kapitol, které mohou senioři
studovat postupně.
Dotazy na lektora - zde je možné položit dotaz tvůrcům kurzu,
který lektor do několika dnů zodpoví. Odpověď naleznete opět zde.
Možná je i diskuse mezi studenty kurzu. Všechny otázky a
odpovědi jsou uchovávány pro příští studenty daného kurzu.
Test - při každém přístupu k testu je náhodně generováno 10
otázek (z obsáhlejší databáze), každý test tedy může být trochu
jiný; odlišné je také pořadí možných odpovědí. Počet opakování
testů není limitován.
Studijní text - většinou slovo od slova přepsaná videopřednáška
určená ke klasickému studiu „z papíru“ podle individuálního tempa.
Čtení textu kdekoliv, kdykoliv, včetně zvýrazňování, podtrhávání
apod.

PŘEDNÁŠKY SI NA ZÁKLADĚ SVÝCH PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ
MŮŽETE PŘEHRÁVAT DOMA KOLIKRÁT CHCETE, TÉŽ ZKOUŠET
TESTY.
Ukončení semestru
Ihned po poslední společné přednášce zašle KS naskenovanou
prezenční listinu (k dispozici v sekci Pokyny) Centru VU3V.
Centrum VU3V bezprostředně po uzavření kurzu zahajuje kontrolu
studijních povinností, na jejímž základě jsou tištěny Pamětní listy. V této
době musí mít k dispozici prezenční listinu. Pokud KS nedodá
prezenční listinu v řádném termínu, předpokládá se, že studenti
nesplnili jednu ze studijních povinností, neobdrží Pamětní listy a
není jim semestr uznán.
Po úspěšném absolvování 6 kurzů (mimo kurz Astronomie) student
obdrží Osvědčení o absolutoriu a je pozván na slavnostní promoci do
auly ČZU v Praze.

Pamětní listy a Osvědčení o absolutoriu jsou předávány buď na
Závěrečných seminářích/Promoci nebo jsou zasílána poštou na adresu
KS.
Konzultační středisko se k účasti/neúčasti na závěrečných seminářích (a
promoci) přihlašuje dotazníkem, zveřejňovaným s dostatečným
předstihem na portálu v sekci Semináře (Promoce). Konzultačním
střediskům je Centrem VU3V zasílán informační email od kdy do kdy je
nutné dotazník vyplnit..
Závěrečné semináře a promoce probíhají na konci semestru (v ZS
v druhé polovině ledna, v LS v druhé polovině května).

Po úspěšném absolvování 6 kurzů (mimo kurz Astronomie, který se
nepočítá) student obdrží Osvědčení o absolutoriu a je pozván na
slavnostní promoci do auly ČZU v Praze. Volbou dvou kurzů v jednom
semestru se doba k promoci zkrátí.
Je běžné, že členové studijní skupiny v KS promují v různých
semestrech v závislosti na zahájení a rychlosti studia (jeden/dva kurzy
v semestru).
Promocí studium VU3V nekončí, student může pokračovat a po
absolvování šesti kurzů (mimo Astronomii) opět přistoupit k další
promoci.

KONTAKT:
Bernada Šlemarová - 737 144 818,
Renata Lešková – 602 237 427
Andrea Krejzová – vu3v@pef.czu.cz (pouze technické
problémy s připojením na svůj login)
Přejeme Vám příjemné studium!

