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Adaptační program pro studenty prvních ročníků Ústavu pedagogických věd 

Vážení a milí studenti, 

vítáme Vás na Ústavu pedagogických věd. V rámci prvního semestru Vás čeká povinný předmět 

Obecná pedagogika, který je třeba si zapsat (studenti Pedagogiky pod kódem PGB002; studenti 

Sociální pedagogiky a poradenství pod kódem PBB001). 

První část tohoto předmětu tvoří bloková výuka v prostorách Filozofické fakulty na A. Nováka 1.  

Studenti programu Pedagogika jsou rozděleni na dvě části (informace o tom, který den je závazný 

právě pro Vás Vám přijdou mailem). Výuka pro 1. část studentů programu Pedagogika proběhne 16.9. 

od 9.30 – 22:00 a pro 2. část studentů programu Pedagogika 17.9 od 9.30 – 22:00. 

Pro studenty Sociální pedagogiky a poradenství je bloková výuka 19.9. od 9.30 – 22:00. 

Začátek je vždy v učebně C43. 

 

Co můžete čekat? 

Připravili jsme pro Vás fyzicky nenáročný program složený ze vzdělávacích aktivit v učebnách i 

v nejbližším okolí fakulty. Budete mít příležitost poznat své spolužáky a vyučující, zeptat se na vše, co 

Vás o Vašem studiu zajímá, a získáte informace, které Vám významně usnadní studium zvoleného 

oboru. 

Během programu bude zajištěna strava (2 x svačina, oběd a večeře) a k dispozici bude po celou dobu 

pití.  

Co si vzít s sebou? 

Doporučujeme obléci si pohodlné městské oblečení a obutí, a přibalit láhev na pití, tašku nebo 

batoh, do kterých se Vám pohodlně vejde svačina a deštník, nabitý telefon nebo tablet připojený na 

síť eduroam, UČO a sekundární heslo pro aktivaci sítě, 300 Kč na zaplacení stravy. 

Co udělat během léta (tedy do 31.8.2019)? 

Vyplnit zdravotní dotazník, který naleznete zde. 

A sledovat Instagram akce či FB a web ÚPV (ideálně vše). 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte dr. Kláru Záleskou (zaleska@phil.muni.cz). 

Těšíme se na Vás, 

za přípravný tým, 

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D 

brucknerova@phil.muni.cz 

https://is.muni.cz/auth/kontakty/mistnost?id=1373
https://it.muni.cz/sluzby/wifi
https://docs.google.com/forms/d/1wyeFgCFLrCSdVi8NImS-FWl1-rt5qXiwZIgJdXYaNtA/edit
https://www.instagram.com/upv_amk_2019/
https://www.facebook.com/UPVFFMU/
https://pedagogika.phil.muni.cz/

