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VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, z. ú.
nabízí vzdělávací program

Učitelství odborných předmětů
(akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Č.j.: MSMT – 7714/2019-2-446)

Popis vzdělávacího programu:
Vzdělávací program Učitelství odborných předmětů je realizován podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, podle zákona č. 198/2012 Sb., a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Vstupní
požadavky pro vzdělávací program jsou vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně ve studijním oboru, který
odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu. Jednotlivé oborové didaktiky budou otevřeny podle
zájmu účastníků. Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají odbornou kvalifikaci k výkonu učitelské
profese na SOŠ, SOU a OU v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Účastník vzdělávacího
programu bude po dobu studia připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické
a didaktické. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na
vstupu a její další rozvoj není smyslem vzdělávacího programu.
Přijetí do vzdělávacího programu:
Uchazeči jsou přijímáni na základě podaných přihlášek (bez přijímacího řízení).
Cena vzdělávacího programu:
Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 16.500,- Kč.
Forma studia:
Vzdělávací program je realizován v kombinované formě studia v délce dvou semestrů (252 vyučovacích
hodin). Výuka probíhá prezenčně, formou přednášek a seminářů s doplněním o e-learningovou část studia.
Výuka je realizována po dobu cca 10 dnů za semestr o sobotách.
Ukončení vzdělávacího programu:
Vzdělávací program je zakončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební
komisí. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení závěrečné zkoušky získá osvědčení o studiu
dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Podání přihlášky:
Přihlášky do vzdělávacího programu vyplňujte elektronicky na webové stránce:
https://vsers.cz/prihlaska-na-kurz/

