VŠERS – škola pro Vaši budoucnost…

15 LET VŠERS A 800 LET PŘÍBRAMI
Příběh Vysoké školy evropských a regionálních studií se začal psát roku 2001 a v roce 2003 se začaly otevírat brány první
soukromé vysoké školy v Jihočeském kraji studentům.
V celostátním systému školství šlo tehdy při založení Vysoké školy evropských a regionálních studií možná o malý krůček,
skokem se však změnilo chápání vysokoškolského vzdělání a přístupu k němu. Co se za následujících 15 let na VŠERS změnilo?
Mnoho. Člověk za tu dobu nezestárne příliš a mnohý zmoudří ještě méně. Stejné období pro školu je však již historie. Od
batolete, které v prvním ročníku vzdělávalo kolem osmdesáti mladých lidí, se vyvinula škola v dospělou dámu, dávající
v některých letech vzdělání více než šesti stovkám studentů ročně. A nejen to. V duchu svého motta na logu se naše škola po
celou dobu snažila vychovat lidi nejen vzdělané, ale i moudré, schopné orientovat se ve složitostech současného světa, lidi
neuzavřené do rybníčku lokálních pocitů, ale schopné komunikovat s okolním světem a tomuto světu přispívat souladu s naší
představou o vysokoškolském profesním vzdělávání.
V roce 2016 oslavila VŠERS 15 let a město Příbram 800 let. Proto byl uspořádán koncert pro studenty, pedagogy, přátele školy
a představitele města k oslavě obou výročí. Za spolupráci se školou byla předána medaile panu starostovi Jiřímu Vařekovi
a docentovi Oldřichu Pekárkovi.

Věc veřejná
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VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, z.ú., Č. BUDĚJOVICE

KONFERENCE VŠERS
Ve dnech 31.3.-1.4.2016 proběhla v Českých Budějovicích
pod záštitou představitelů jihočeského regionu - hejtmana
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora
Statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody
mezinárodní vědecká konference na téma „Udržitelný rozvoj
VII. – 30 let od Jednotného evropského aktu aneb Evropa
čtyř svobod. Konference tak pokračuje v tradici konferencí a
diskusních setkání věnovaných udržitelnému rozvoji
v kontextu významných a aktuálních evropských témat.
Konference se zúčastnilo kromě širší laické i odborné
veřejnosti více než 100 aktivních účastníků nejen z České
republiky, ale i Slovenska, Německa, Rakouska a dalších
států.
I naši studenti se konference účastnili aktivně.

Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné Evropě
Recenze: Pána, L., Rataj, J. (ed.)
Uvedené téma je nesporně aktuální. Svými faktickými projevy v poslední době proniklo do každodennosti většinové
populace nejen České republiky. Zde se navíc stalo součástí výroků politické reprezentace na vládní a parlamentní úrovni.
Není nikterak překvapivé, že celostátní i místní periodika přinášejí na prvních stránkách např. výrok místopředsedy vlády a
předsedy KDU-ČSL: „Muslimskou Evropu nechci“ nebo takřka jednomyslný souhlas koalice a opozice ve Sněmovně
formulovaný kategoricky: „Když se jim tu nelíbí, ať jdou“.
Zdá se, jako by ve jmenovateli všech výroků zaznívala myšlenka Samuela Huntingtona, vyjádřená již v názvu jeho knihy
„Střet civilizací“. I když se autoři monografie, kromě příspěvku 2.2 na tuto ideu neodvolávají, mnohé o ní ve svých
příspěvcích vypovídají. Jde o příspěvky 28 autorů, které věcně a logicky editoři strukturovali do třech částí monografie.
První část se zabývá vztahem migrace a Evropské unie, vzděláváním cizinců v České republice, ale i problematikou hranice
USA – Mexiko. Politickými důsledky migrační krize (volby na Slovensku) ideologickými krajnostmi (neonacismus) a
patologickými dysfunkcemi v sociálním chování (islamofobie) se zabývá druhá část monografie.
Zcela logicky a s věcným pochopením editoři uzavřeli monografii problematikou bezpečnosti. Jde o kategorii významnou
pro každodenní vědomí evropské populace, ale i o zásadní teoretickou hodnotu pro bádání v politologii a sociologii. Jsou zde
posouzeny vlivy migrační krize na otázky vnitřní a vnější bezpečnosti, bezpečně-právní aspekty krize. Není přehlédnutelná
ani otázka kriminologických aspektů či bezpečnostní zkušenosti sousedních zemí EU.
Pro svou aktuálnost a pestrost poznatků představuje monografie soubor podnětných postřehů vyzývajících k další teoretické
práci v příslušných vědních oborech.
prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc.
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VŠERS získala i pro akademický rok 2016/2017 projekt
Erasmus+, který umožňuje studentům i zaměstnancům vyjet
do zahraničí na studijní pobyt, praktickou stáž, výukový
pobyt nebo školení. Zájemci o mobility mohou podrobné
informace získat na webových stránkách školy nebo přímo
kontaktovat koordinátorku programu Erasmus+ Ing. Martinu
Leskovcovou na emailu erasmus@vsers.cz.

PROMOCE VŠERS
Slavnostní
promoce
bakalářů
studijních
oborů
„Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě“,
„Regionální studia“ a „Management a marketing služeb“ se
uskutečnily 24.6.2016 v Kulturním domě Metropol
v Českách Budějovicích a 25.6.2016 v Kulturním domě
v Příbrami.

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Cena kurzu

Vzdělávací program

(Kč)

Termín

Délka studia

zahájení

Studium speciální pedagogiky

16.000,-

3 semestry (286 hodin)

září 2016

Studium pro asistenty pedagoga

7.500,-

2 semestry (140 hodin)

září 2016

Učitelství odborných předmětů

15.500,-

2 semestry (252 hodin)

září 2016

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

15.500,-

2 semestry (252 hodin)

září 2016

15.500,-

2 semestry (262 hodin)

září 2016

Projektový manažer

11.100,-

2 semestry (160 hodin)

září 2016

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO

9.500,-

3 semestry (250 hodin)

září 2016

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
2. stupně ZŠ a SŠ

NÁVŠTĚVA URANOVÉHO DOLU
ROŽNÁ
Absolvent VŠERS Josef Vacek zorganizoval pro pedagogy
VŠERS a pracovníky Krajské úřadu návštěvu posledního
uranového dolu v Čechách a to na Dole Rožná v Dolní
Rožínce (okres Žďár nad Sázavou). Důl byl otevřen v roce
1957, postupně byl prohlubován až na úroveň -1200 m
a v současné době těží z hloubky 1000-1100 metrů jako
jediný uranový důl v Evropě.

Všechny vzdělávací programy jsou realizovány v kombinované formě studia. Výuka probíhá prezenčně, formou přednášek
a seminářů, případně je doplněna o e-learningovou část studia.
Vzdělávací programy jsou zakončené závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí. Absolvent
po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení závěrečné zkoušky získá osvědčení o absolvování studia dle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Více informací o nabídce vzdělávacích programů naleznete na webových
stránkách Centra celoživotního vzdělávání: www.ccv.vsers.cz.
Uvedené vzdělávací programy jsou realizovány v rámci udržitelnosti projektů:

Již podesáté se uskutečnila na Vysoké škole evropských
a regionálních studií prezentace studentských prací v rámci
tzv. Studentské vědecké odborné činnosti. Posláním
studentské vědecké činnosti je vyhledávat talentované
studenty a vytvářet optimální předpoklady na rozvíjení jejich
vědomostí, dovedností vědecky pracovat, tvořivě využívat
poznatky současné vědy a posilovat jejich schopnosti
řešit teoretické a praktické problémy, spojené především
s pedagogickým a vědecko-výzkumným zaměřením školy
v rámci jednotlivých studijních oborů.

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol“, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/08.0237
„Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníku“, registrační číslo
projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0075.

technologií při realizaci školního
vzdělávacího programu na ZŠ a SŠ
Jihočeského kraje"
V rámci udržitelnosti tohoto projektu nabízíme v druhém
pololetí 2016 další zajímavé semináře:



Zpracování edukačních programů
pomocí nových prezentačních
technologií - 24. 9. 2016
Práce s médii při výuce - 22. 10. 2016



Využití interaktivních metod při výuce
cizích jazyků - 26. 11. 2016

V případě zájmu o proškolení většího počtu pedagogů z jedné
školy uspořádáme kurz přímo na Vašich školách.
Více informací Vám poskytnou
celoživotního vzdělávání VŠERS.

pracovníci

E-mail: ccv@vsers.cz
Telefon 725 377 729, 386 116 836

VÝZKUMNÉ CENTRUM VŠERS
Podpora dalšího vzdělávání pracovníků
vodního hospodářství v Jihočeském kraji
registrační číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.08/02.0043

Pro velký zájem pořádáme seminář



Centra

Právní předpisy a technické
normy ve vodním hospodářství
Podzim 2016

Udržitelnost projektu „Podpora dalšího
vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek
v Jihočeském kraji“, registrační číslo
CZ.1.07/3.2.08/02.0046

Na semináři bude především řešena problematika
vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních
vod, dle nového nařízení vlády.

VŠERS i nadále nabízí vzdělávací programy pro
strážníky obecních (městských) policií Jihočeského
kraje.
Aktuální informace o nabídce kurzů naleznete na:

Více na:

http://granty.vsers.cz/ vpbs/

http://www.vyzkumnecentrum-vsers.cz/

Střelecký den pod záštitou rektora se jako každý rok konal
na střelnici Borek. Zúčastnili se jej členové Akademického
střeleckého klubu i studenti.

SVOČ

„Studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.“, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/19.0011

"Nové výukové metody a využití informačních

STŘELECKÝ DEN

