ZPRÁVY

UNIVERZITA PRO STŘEDNÍ GENERACI
nikativním dovednostem a informacím o Evropské unii.
Podmínkou přijetí je bydliště v Ústeckém kraji, věk 45
až 55 let a minimálně maturitní vysvědčení.

Vysoká škola ﬁnanční a správní (VŠFS), studijní středisko Most, nabízí vzdělávání vysokoškolákům a také
seniorům na Univerzitě 3. věku. Škola chce pomoci
zlepšit situaci při hledání zaměstnání lidem v takzvané střední generaci, tedy ve věku 45 až 55 let. Bude
proto v příštích dvou letech (od akademického roku
2006/2007) realizovat projekt nazvaný Univerzita pro
střední generaci (Nové gramotnosti aneb Univerzita
půltřetího věku). Projekt se uskuteční s ﬁnanční podporou Evropského sociálního fondu a České republiky.
Projekt je cíleně zaměřen na věkovou kategorii, jejíž
schopnost a vůle udržet si či získat zaměstnání je
v současné době nejvíce oslabena.

Vzdělávací program je složen z modulů, jsou připravené učební texty a studijní materiály.
Semináře budou probíhat v Mostě, ve čtyřhodinových blocích, jednou týdně odpoledne. Výuka
je dvousemestrální a je účastníkům poskytována
zdarma, včetně občerstvení a příspěvků na veřejnou
dopravu.
Jedná se o pilotní projekt, který by mohl být po
vyhodnocení a aktuálních úpravách realizován na
celém území České republiky. Partnery VŠFS jsou
mostecký úřad práce, Ústecký kraj a Hospodářská
a sociální rada Ústeckého kraje. Předpokládá se, že
pilotním projektem projde 250 osob.

Univerzita pro střední generaci je zaměřena na získání takových kompetencí, které pomohou občanům
střední generace udržet si současné zaměstnání či získat
zaměstnání nové. Jedná se o gramotnost informační,
ekonomickou a občanskou, v neposlední řadě i o gramotnost udržitelného rozvoje a znalost alespoň jednoho
světového jazyka. Pozornost bude také věnována komu-

Více informací na www.vsfs.cz.
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Z UNIVERZITY PARDUBICE
Výstava klauzur na Fakultě restaurování
v Litomyšli

U studentů prvního ročníku byl kladen důraz na
zvládnutí realistické kresby a malby studovaných
podle živých modelů. Druhý ročník se zaměřil na
vývoj historických technik a materiálů a výsledkem
byly kopie či volné studie v daných materiálech jednotlivých oborů. Vystaveny byly také dokumentace
průběhu restaurátorských prací studentů třetího
ročníku.

Od 12. června až do 23. června byly v Piaristické koleji
v Litomyšli k vidění letošní klauzurní práce studentů
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Prezentované práce, které byly vytvořeny v průběhu akademického roku 2005/2006, prvního akademického roku nejmladší fakulty univerzity – Fakulty
restaurování v Litomyšli – vytvořili studenti prvních,
druhých a třetích ročníků ateliéru výtvarné přípravy,
ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby
a sgraﬁta, ateliéru restaurování a konzervace kamene
a souvisejících materiálů, ateliéru restaurování papíru,
knižní vazby a dokumentů a ateliéru restaurování
uměleckých děl na papíru.

Univerzita Pardubice se účastní veletrhu
vzdělávání v německé Jeně
Ve dnech 13. a 14. června 2006 se Univerzita Pardubice účastnila veletrhu vzdělávání s názvem „Study
Abroad Fair“ na Friedrich-Schiller-Universität (FSU)
v Jeně ve Spolkové republice Německo.
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