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Obsah projektu

Doplňující pedagogické studium pro posluchače prezenčního studia VUT v Brně
2.část DPS
Ing. Martin Jílek – Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Cílem projektu je poskytnout posluchačům v rámci prezenčního studia na VUT v Brně ucelené vzdělání v oblasti
pedagogiky a souvisejících vědních disciplín a získat po absolutoriu VŠ kvalifikaci pedagogické způsobilosti jako učitel
odborných předmětů na středních školách, případně vychovatel.
Účastníci:
• vykonají pedagogickou praxi na dohodnuté střední škole ve formě 5 náslechů a 5 výstupů v hodině,
• absolvují výuku předmětů z oblastí práce s projekty, etiky pro učitele a sociologie, které nejsou součástí prezenčního
studia FEKT,
• zpracují písemnou závěrečnou práci na pedagogické nebo psychologické téma,
• vykonají ústní závěrečné zkoušky z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie a obhájí písemnou závěrečnou práci
DPS.
Posluchači bakalářského a magisterského prezenčního studia fakult FEKT a FIT VUT v Brně.
Studium absolventům 2.části DPS umožní:
• získat kvalifikaci pedagogické způsobilosti k vyučování na středních školách ve funkci učitele odborných předmětů,
případně vychovatele,
• orientovat se v základních otázkách učitelské etiky a sociologie, zpracovávat projekty pedagogického rázu, prohloubit
své znalosti v oblasti laboratorní didaktiky a získat přímou výukovou zkušenost na střední škole.
Název
Dotace
Hodnocení
Garant
Pedagogická praxe
Etika pro učitele
Základy sociologie
Práce s projekty
Závěrečná práce (rozsah 30 – 40 stran)
Ústní závěrečná zkouška včetně obhajoby
písemné závěrečné práce
Celkem

Finanční
podmínky –
možnosti úhrady

10 h
15 h
10 h
20 h
—

zápočet
zápočet
zápočet
zápočet
písemné

Ing. Martin Jílek
Ing. Martin Jílek
Ing. Martin Jílek
Ing. Martin Jílek
Ing. Martin Jílek

1h

zkouška ústní

Ing. Martin Jílek

56 h

Finanční podmínky pro posluchače prezenčního studia FEKT VUT v Brně jsou následující:
Bezplatně je poskytována 1.část DPS, a to včetně všech učebních materiálů celého doplňujícího pedagogického studia
v elektronické podobě.
Zpoplatněna je dle níže uvedených podmínek 2.část DPS, která zahrnuje následující úkony:
Název položky

Vstupní
předpoklady pro
2. část DPS

Získání osvědčení

Kontakty

Částka v Kč

Pedagogická praxe

100,00

Etika pro učitele (15 h)

350,00

Přednášky předmětu Základy sociologie (10 h)

250,00

Přednášky předmětu Práce s projekty (20 h)

450,00

Recenzní posudek písemné závěrečné práce

400,00

Ústní závěrečná zkouška DPS včetně obhajoby písemné závěrečné práce

400,00

Celkem
1950,00
Nabídka předmětů 2.části DPS není součástí bakalářského studijního programu a informačního systému FEKT, zájemci
se registrují přímo v kabinetě DPS-sekretariát UJAZ nebo na purova@feec.vutbr.cz v době zápisu na ZS v září 2020.
Celkovou částku za studium 2.části DPS je nutné uhradit jednorázově. Platba za 2. část studia se uskutečňuje formou
bezhotovostního bankovního převodu na účet VUT – čú: 000000-0111044161/0300, VS: 18701001, KS: 0308, nebo
formou složenky, kterou je možno vyzvednout na sekretariátu UJAZ (Technická 10, 3. patro, dv.č. 3.17 – pí. Purová).
Vstupním předpokladem pro studium 2.části DPS je úspěšné zvládnutí 1.části DPS. To spočívá v úspěšném absolvování
skupiny 4 základních předmětů nabízených v rámci bakalářského studijního programu a uvedených v informačním
systému FEKT. Jsou to: Inženýrská pedagogika a didaktika (XIPD), Pedagogická psychologie (XPSO), Kultura projevu
a tvorba textů (XKPT) a Laboratorní didaktika (XLAD). Od ak.r. 2006-07 jsou předměty Kultura projevu a tvorba textů
a Laboratorní didaktika nabízeny také v magisterském studijním programu.
Po úspěšném ukončení obou modulových částí DPS a po ukončení prezenčního bakalářského nebo magisterského studia
VŠ absolvent obdrží „Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání“ jako kvalifikační doklad o
způsobilosti vyučovat jako učitel odborných předmětů na středních školách.
Studium je organizováno ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a
vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků v platném znění.
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