
Charakteristika a cíle studia univerzity třetího věku „Chemie 

pro život“ 

Studium je určeno pro celoživotní vzdělávání přednostně pro seniory i další zájemce z řad 

veřejnosti všech věkových kategorií. Cílem je poskytnout kvalifikovaně základní přehled 

i možnost se systematicky seznámit s nejnovějšími poznatky z oblastí vyučovaných na 

Fakultě chemicko-technologické, jež mají potenciál oslovit širokou i laickou veřejnost. 

Populární forma výuky umožňuje představit chemické obory způsobem, který pomáhá 

překonat zažité negativní postoje laické veřejnosti vůči „chemii“ jako takové. Pořádání 

kurzů univerzity třetího věku (U3V) je základem pro neustálý duševní rozvoj občanů 

poproduktivního věku, kterým se takto nejen rozšiřují jejich znalosti, ale především se tím 

stimuluje jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý 
aktivní přístup k životu. 

Podmínky přijetí ke studiu 

Přednostně jsou do této formy celoživotního vzdělávání přijímáni uchazeči v seniorském 

věku. Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, případně střední odborné 

nebo podobné je pro studium podmínkou. Přijetí ke studiu není vázáno na žádné přijímací 

zkoušky. Nezbytnou podmínkou k zapsání ke studiu je zaplacení úhrady za každý semestr 

studia, která činí 600 Kč. Doklad o zaplacení poplatku je účastník povinen předložit k 

zahájení každého semestru. Rozhodnutím o přijetí ke studiu U3V vzniká uchazečovi právo 

na zápis do studia, který je uskutečněn na začátku prvního semestru. 

Kontaktními osobami k poskytování informací o U3V jsou doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D. 

(tel. 466 037 197) a Dagmar Kopicová (tel. 466 037 198), email u3v.fcht@upce.cz. 

  

Studijní plán, rozsah a organizace studia 

U3V probíhá čtyři semestry a její celkový rozsah je 184 hodin, které zahrnují výuku, 

exkurzi, konzultace a zkoušky.  Studium začíná v lednu 2022 a končí v lednu 2024. 

Studium je v každém semestru organizováno formou 7 odpoledních soustředění a 

doplňující exkurze, po kterých následuje závěrečná písemná zkouška. Počet účastníků 

U3V je omezen na 50. Minimální počet účastníků je 10. Výuka probíhá v prostorách FChT. 

Hodnocení a ukončení studia 

Předměty vyučované formou přednášky jsou ukončené písemnou zkouškou. 

Po ukončení studia předepsaným způsobem je posluchači vydáno Osvědčení o 

absolvování U3V Osvědčení vydává absolventům U3V Děkanát Fakulty chemicko-

technologické Univerzity Pardubice. Podmínkou pro vydání Osvědčení je zaplacení 

úhrady za studium. 
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Personální zajištění U3V 

Výuka je zajišťována zejména akademickými pracovníky FChT a ostatních fakult 

Univerzity Pardubice, jiných vysokých škol či dalšími odborníky ze spolupracujících 

institucí a z praxe. 

Administrativně a organizačně je U3V zabezpečované pracovníky Ústavu 

environmentálního a chemického inženýrství ve spolupráci s děkanátem a studijním 

oddělením FChT (doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D. Ing. Iva Ulbrichová, CSc., Dagmar 

Kopicová). 

Odborným garantem univerzity třetího věku je doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D. (Ústav 

environmentálního a chemického inženýrství, FChT). 

 


