Univerzita 3. věku na Ústavu pedagogiky a sociálních studií
V rámci specializovaného běhu U3V garantovaného ÚPSS se můžete
seznámit např. s tématy (upřesněno dle zájmu posluchačů):
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•

Pedagogika, sociologie, sociální a kulturní antropologie jako vědy o člověku.
Legislativní úprava - důchodového pojištění, dědictví, aj.
Zákon o sociálních službách.
Práva pacienta.
Ochrana spotřebitele.
Sociální role a pozice člověka ve společnosti, jejich utváření.
Sociální normy a hodnoty, sociální kontrola ve společnosti.
Sociální deviace – sociální patologie.
Člověk – práce – nezaměstnanost.
Kultura a etnicita.
Dnešní prostředí školy.
Hodnocení ve škole.
Pedagogika volného času.
Komunikativní dovednosti.
Suicidalita v ČR.
Člověk a jeho intimita.
Člověk – věková struktura – senioři.
Rodina a příbuzenství.
Netradiční religiozita.

Přednášky rádi obohatíme o diskusi s Vámi nad dalšími aktuální tématy.
Velmi si ceníme, že se jste se rozhodli ke studiu nabízeného studijního modulu.
Doufáme, že budete s nabízeným programem v zimním semestru spokojeni. Našim
záměrem je s Vaší pomocí vytvořit takový program, aby Vás studium garantované
naším pracovištěm nejen uspokojilo, ale především obohatilo o aktuální poznatky
z pedagogických a sociálních disciplín.
Program v zimním semestru 2009/2010
Termín
Téma
Přednášející
24. 9. Zahájení
Práva pacienta
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
8.10. Pozůstalost – dědění majetku
JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D
22.10. Krize společnosti
Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
5.11. Sociální normy a hodnoty,
Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
sociální kontrola ve společnosti
19.11. Dnešní prostředí školy
Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
3.12. Rodina a příbuzenství
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.
17.12. Kultura a etnicita
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

K jednotlivým tématům obdrží studenti U3V sylaby.
Garantky studia:
Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D
jitka.skopalova@upol.cz
helena.skarupska@upol.cz
585 635 409
585 635 409
třetí patro, dveře č. 460
třetí patro, dveře č. 426
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

