VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ V KARLOVÝCH VARECH
nabízí vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání zaměřený na další studium
seniorů. Po úspěšném zakončení získají absolventi osvědčení.

Nabízené přednášky:

PSYCHOLOGIE (8 vyučovacích hodin)
 Motivace v našich životech se zaměřením na pozitivní psychologii s akreditovaným
trenérem paměti II. stupně ČSTPMJ Ing. Alešem Procházkou.

PRÁVO (4 vyučovací hodiny)
 Kriminalistika a jednotky IZC pod vedením vedoucího katedry kriminalistiky
a forenzních disciplín JUDr. Zdeňka Sadílka, Ph.D.

HISTORIE (12 vyučovacích hodin)
 Československo v 1. pol. 20. století pod vedením PhDr. Daniela Švece, lektora
českého jazyka a historika zaměřením na čs. letce bojující v RAF období první
republiky a letcích republiky Československé.
 Vybrané kapitoly z dějin evropského myšlení s PhDr. Markem Matějkou,
věnujícímu se popularizační činnosti v oboru filosofie a historie a dlouhodobým
pedagogem VŠFS.
MÍSTO KONÁNÍ:
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
T. G. Masaryka 541/3, 360 01 Karlovy Vary, učebna č. 310
+420 357 070 081, lenka.bila@vsfs.cz
Další informace na: www.vsfs.cz

KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Marie Pacltová
telefon: +420 255 785 726
mobil: +420 724 130 028
email: marie.pacltova@vsfs.cz

Přihláška na letní semestr 2019/2020
Jméno a příjmení, příp. titul (hůlkově):
Datum narození (den, měsíc, rok):
Adresa (ulice, číslo popisné, město):
Telefon:

E-mail:

Křížkem označte vybranou variantu (varianta A, B nebo C)
Varianta A: PSYCHOLOGIE + PRÁVO + HISTORIE (24 vyučovacích hodin, 6 přednášek)
Československo v 1. pol. 20. století

středa 12. 2. 2020 (13:30 - 17:00)

Vybrané kapitoly z dějin evropského
myšlení

středa 16. 9. + 30. 9. 2020 (13:30 - 17:00)

Kriminalistika a Jednotky IZS

středa 23. 9. 2020 (13:30 - 17:00)

Motivace v našich životech

středa 14. 10. + 21. 10. 2020 (13:30 - 17:00)
Celkem k úhradě:

Varianta A

600 Kč

Varianta B: HISTORIE (12 vyučovacích hodin, 3 přednášky)
Československo v 1. pol. 20. století

středa

12. 2. 2020 (13:30 - 17:00)

Vybrané kapitoly z dějin evropského
myšlení

středa

16. 9. + 30. 9. 2020 (13:30 - 17:00)
Celkem k úhradě:

Varianta B

450 Kč

PSYCHOLOGIE + PRÁVO (12 vyučovacích hodin, 3 přednášky)
Kriminalistika a Jednotky IZS

středa

23. 9. 2020 (13:30 - 17:00)

Motivace v našich životech

středa

14. 10. + 21. 10. 2020 (13:30 - 17:00)

Celkem k úhradě:

Varianta C

450 Kč

Vyplněnou přihlášku odevzdejte spolu s platbou do 2. 2. 2020 na studijní oddělení VŠFS (T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary). Při
úhradě kurzovného bankovním převodem zašlete přihlášku elektronicky na email: marie.pacltova@vsfs.cz
ZPŮSOB ÚHRADY: Hotově – na pokladně Vysoké školy finanční a správní, a.s., studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka
541/3, 360 01. V případě hotovostní platby účastník obdrží na požádání zjednodušený daňový doklad. Bankovním převodem – na
účet č. 500233003/0300, variabilní symbol je 5366. Ve zprávě pro příjemce, prosím, uveďte celé jméno účastníka kurzu.
Informace dle nařízení Evropského parlamentu a (Rady EU) 679/2016 Sb. čl. 13
Ve smyslu čl. 13 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení 2016/679) Vás Informujeme Vás o tom, že z důvodů uzavření smlouvy o absolvování kurzu a z důvodu průkaznosti
finančního vypořádání, které je vázáno na uzavřenou smlouvu budou správcem osobních údajů společností VŠFS, a.s., IČ: 04274644, DIČ:CZ699002 927, sídlem Estonská 500, 101 00, e-mail:
info@vsfs.cz, k Vaší osobě zpracovány osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, datum narození, e-mail, telefon. Osobní údaje budou z výše uvedených důvodů uchovávány po dobu 4 let. Zároveň Vás
informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz. Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány
za účelem předávání jiným subjektům. Ve smyslu ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. e) Vám sdělujeme, že poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, který je předpokladem pro možnost
účasti na Univerzitě 3. věku. Neposkytnutí těchto údajů je překážkou účasti na příslušném kurzu.

Byla jsem seznámena o ochraně mých osobních údajů:

