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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU SPUSTILA ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO KURZŮ 
 
Plzeň, 5. 8. 2015 – Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni zahájila zápisy do kurzů 
na další akademický rok. Pro plzeňské posluchače připravila novinku v podobě elektronického 
rezervačního systému. Ten spustila ve středu 5. srpna, zájemci se budou moci hlásit až do  
16. srpna. Čekají na ně jejich oblíbené kurzy i zbrusu nová témata. 
 
Rezervační systém studijních oborů Univerzity třetího věku ZČU (U3V) pro akademický rok 2015/2016 
najdou zájemci na adrese www.au3v.zcu.cz/rezervace. Stávající posluchači potřebují k rezervaci své 
rodné číslo a iniciály, noví posluchači vyplní svoje údaje v nové přihlášce.  
 
„Obliba seniorského vzdělávání na Západočeské univerzitě každým rokem vzrůstá, a proto  již není 

možné odbavovat zápisy „po staru“. Zejména v ranních hodinách se tvořily fronty, a i když jsme vždy 

pracovali v plném nasazení a během dvou hodin zapsali do kurzů nadpoloviční většinu zájemců, bylo 

nám líto posluchačů postávajících na chodbě. Uspořádali jsme proto mezi nimi anketu, ze které 

vyplynulo, že si většina z nich přeje změnu způsobu zápisu, nejlépe elektronickou formou,“ uvádí 
tajemnice Univerzity třetího věku Magdalena Edlová.  
  
Předem rezervované kurzy zájemci uhradí poslední srpnový týden. Úterý 25. srpna v čase 8.00–11.30 
a 12.30–16.00 hodin bude vyhrazeno novým posluchačům, ve středu 26. srpna od 8.00 do 11.00  
a od 12.00 do 14.30 hodin budou organizátoři očekávat posluchače z minulých ročníků, kteří nemají 
přístup k počítači a nezarezervovali si kurzy na internetu. Ve čtvrtek 27. srpna od 8.00 do 11.30  
a od 12.30 do 16.00 hodin, stejně jako v pátek 28. srpna od 8.00 do 12.00 hodin budou probíhat 
pouze platby předem rezervovaných kurzů.  
 
V novém akademickém roce nebudou chybět oblíbené kurzy Trénování paměti, Ochrana práv 
seniorů, Literatura – příběh evropského románu či Archeologie aktivně – ta nabídne mimo jiné 
návštěvy vybraných regionálních památek, archeologické muzejní expozice nebo výstavy. Nově 
Univerzita třetího věku ZČU nabízí kurzy Architektura moderní Plzně, Dějiny Plzně, Člověk ve zdraví  
a nemoci, Praktika sociální psychologie či Léčivé rostliny. Žhavou novinkou je studijní kurz Člověk  
a energie, kde se posluchači dozví o historii využívání energie člověkem, energetických zdrojích  
a jaderné energii. Tento kurz odborně zajišťuje Fakulta strojní ZČU. Po ukončení kurzů čeká 
posluchače slavnostní promoce, během které převezmou z rukou rektora ZČU osvědčení  
o absolvování Univerzity třetího věku. 
 
Univerzita třetího věku ZČU byla založena v roce 1992, funguje tedy již 23. rokem. Kromě Plzně má 
dalších deset regionálních pracovišť po celých západních Čechách: v Chebu, Aši, Sokolově, Tachově, 
Boru u Tachova, Klatovech, Plasích, Karlových Varech, Mariánských Lázních a Stříbře. V akademickém 
roce 2014/15 měla  téměř 1100 posluchačů. Kromě kurzů a přednášek zorganizovala U3V již dvakrát 
také letní školu – letos se senioři vypravili například po stopách mistra Jana Husa.  


