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UMK
Pokud se chystáš na UMK poprvé, tak bychom tě rádi ujistili, že se vůbec není čeho
bát.
Nejprve bychom ti rádi představili, co vůbec UMK je a co se skrývá pod těmito
třemi písmeny. Univerzita Mikuláše Koperníka je fiktivní univerzita sídlící na
Gymnáziu v Bílovci. Jedná se o jedinečnou akci pro středoškoláky, kde si můžou
vyzkoušet jaké to je opravdu studovat vysokou školu. Jsme tu proto, abychom
účastníkům pomohli s jejich rozhodnutí kam dál a představili způsob, jakým se
vyučuje na různých výškách po celém Česku. V průběhu podzimních prázdnin (5
dní), tedy na univerzitě nanečisto nasimulujeme pravé vysokoškolské prostředí
s přednáškami, zkouškami a vším dalším, co ke studentskému životu patří. Zde tedy
přichází na řadu tvoje práce jakožto lektora. Protože se snažíme na UMK nabídnout
co nejširší výběr předmětů, zveme lektory ze všech různých vysokých škol, pokud
tě tedy napadá někdo z tvého okolí, kdo by třeba taky ráda na UMK přednášel,
neváhej ho oslovit, každý předmět navíc vítáme.
Děkujeme, že si se chceš zapojit do našeho projektu, vážíme si tvojí podpory.

Tým UMK
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Nyní už tedy přejděme k tomu, co se od tebe očekává a co můžeš ty očekávat od
nás.

Můj vlastní předmět?
Není třeba se obávat. Prostě se zamysli nad tím, co tě vlastně nejvíc baví nebo co
bys rád představil i někomu dalšímu. Neboj se vybrat i jen velmi konkrétní téma,
kterému se věnuješ.
Když už teda máš téma, zbývá už jen pár kroků.

Délka a rozsah přednášky…
Zde bychom rádi upozornili na dvě maličkosti, na které je dobré při přípravě
přednášky myslet.
První je, že máš na přednášku přesně 100 minut (hodina a 40 minut). Prosíme tedy,
aby sis rozvrhnul své téma tak aby se tvůj výklad do tohoto času vešel. Naši studenti
mají opravdu nabitý program, přeci jen musí stihnout celou vysokou za 5 dní, je
tedy potom velmi náročné posunovat časy v programu.
Druhá myšlenka, nad kterou se prosím zamysli je, že sice připravuješ vysokoškolské
učivo, ale budeš ho přednášet středoškolákům. Nachystej prosím svoji přednášku
úměrně složitou tomuto kritériu. (Např. začni na základech, které se učí už na
střední, zopakuj se studenty to, co už umí a jasně vymez, na co se budeš zaměřovat,
potom přejdi k detailům nebo kapitolám, které se učí až na vysoké – s tímto
postupem se všichni naučí něco nového, ale budou vědět, z čeho mají vycházet a
celá přednáška pro ně bude srozumitelnější.) Neboj se ke svojí lekci přichystat
materiály, které budou s lekcí spjaté, nebo můžeš klidně svým studentům
poskytnout prezentaci, kterou budeš používat (v tomto případě nás prosím kontaktuj
a my ti pošleme odkaz na složku v Google drivu, kam můžeš materiály nasdílet).
No a to je asi všechno, teď už se tvojí kreativitě meze nekladou, můžeš přednášet
z prezentace, můžeš psát na tabuli nebo přejdi k praxi a zapoj studenty do výuky.
S každým tvým nápadem jsme ochotni ti pomoc – pokud budeš potřebovat
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jakoukoliv podporu, ať už materiální nebo co se týče
speciální místnosti, opět neboj se nám napsat a domluvíme se, jak to provedeme.

Pro kolik lidí přednáška bude?
Tady je odpověď poněkud složitá, protože ji ani my předem nevíme. Počet, který se
dá předpokládat, se pohybuje v rozmezí 5-20 studentů.
Není tedy třeba se bát, že budeš muset mluvit, před sálem plným lidí. Kapacitu
svého předmětu si můžeš určit při registraci na webu, takže pokud by si chtěl dělat
třeba něco víc praktického je možná lepší nastavit kapacitu menší, ať se můžeš
dostatečně věnovat všem tvým studentům.

Jak předmět zaregistrovat?
Nejprve se musíš zaregistrovat jako lektor, tento krok předpokládáme, že už jsi
v tuto chvíli splnil. (Pokud ne, postup je jednoduchý napíšeš v registraci svůj email
a náš systém ti vygeneruje a pošle heslo a přístupy do databáze předmětů.)
Nyní už tedy máš heslo, přihlásíš se do informačního systému. Hned jako první je
možnost správy předmětů.

Anotace předmětu
Anotaci předmětu vyplníš v ISu při zapisování předmětu.
Zde stačí jen jednoduše popsat, o čem předmět bude a jaké znalosti se očekávají.
Pokud potřebuješ, aby měli účastnící pro předmět nějakou vlastní proprietu
(notebook…) prosím připiš to do anotace také.

Jak nastavit kredity u přednášky?
Jednoduchý systém je popsaný ve formuláři na přidávání předmětů. 2 kredity jako
základ pro každý předmět. Při ukončení zkouškou další 2, při ukončení kolokviem
nebo zápočtem, který není jen za účast, další 1. Pokud se domníváte, že Váš předmět
bude extra náročný, můžete kredit přidat. V opačném případě ubrat.

Zkouška
Pro uzavření předmětu, je třeba si připravit zkoušku – ta může probíhat jakýmkoliv
způsobem (kolokvium, zápočet, písemný test nebo ústí zkouška – je to čistě na
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tobě). Cílem zkoušky je prověřit, zda účastníci
předmětu porozuměli výkladu a něco si z něj odnesli.
Při tvoření zkoušky je, ale nutné myslet na pár pravidel – účastnící předmětu mají
k tématu je ty informace, které jim poskytneš na přednášce. Proto prosím připrav
zkoušku opravdu jen z toho, co jsi vyučoval. Nemáme jasně definovanou hranici
pro obtížnost zkoušek, ale je vhodné při přípravě, myslet na to, že účastníci nemají
v rámci programu vymezeného úplně mnoho času prpo samostudium.

Jak zapsat výsledky zkoušky?
Výsledky svého zkoušení zapíšeš také v našem informačním systému, není to nic
těžkého, ale pokud by bylo třeba jakékoliv pomoci, kontaktuj organizátory nebo
nám výsledky pošli a my si je do systému zaznamenáme sami.

Kdy a kam mám přijít?
Výuka na UMK probíhá vždy v průběhu podzimních prázdnin (konec října) v
budově Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.
Do Bílovce se dá dostat celkem snadno, když uvážíme lokalitu, ve které se nachází.
Můžeš tedy dojet vlakem nebo autobusem přímo do Bílovce a máš vystaráno, pokud
ale pojedeš až pozdě večer nebo o státním svátku může se stát, že spoje budou
omezené, v tom případě je zde jednoduché řešení přijeď do nedaleké Studénky (sem
se dostaneš i o půlnoci) a zavolej nám, my už si tě vyzvedneme.
Ve chvíli, kdy už se nacházíš v Bílovci, máš to jednoduché, stačí najít budovu
Gymnázia Mikuláše Koperníka, obejít ji a na zadní straně je vchod do domova
mládeže, který jsme překřtili na hlavní vchod do naší univerzity. Teď už jen zavolej
na číslo na dveřích a bude ti otevřeno.
Kdy přijít?
Máš dvě možnosti, budeme moc rádi, když si uděláš čas a strávíš s námi víc času
než jen tvých 100 minut přednášky, ale samozřejmě chápeme, že času není nazbyt.
Rozhodni se tedy podle svých časových možností, na jak dlouho budeš moci přijet.
(Datum tvého příjezdu a odjezdu si zvolíš ve formuláři při registraci předmětu.)
Počítáme s tím, že jako lektor budeš zůstávat přes noc, kvůli zkoušce následující
den. Ubytováni a strava je pro tebe zajištěno zcela zdarma.
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Ubytování a strava
Z internátu gymnázia jsme v rámci naší univerzity udělali koleje a zde budou
ubytováni všichni studenti. Bude zde také vyhrazené místo pro lektory. Zabalit s
sebou ti tedy stačí pouze tvé osobní věci, ostatní bude k dispozici.
Podobně jídelnu překřtíme na menzu s možností celodenního stravování. Snídaně
se vydávají od 7:00 do 7:30, obědy od 12:00 do 12:30 a večeře od 17:00 do 17:30.

Kontakt
Všechny důležité informace ohledně UMK najdeš na webových stránkách:
http://univerzitamk.cz/
Nejnovější informace zveřejňujeme na Facebooku:
http://www.facebook.com/univerzitamk.

Pokud máš jakýkoliv dotaz, piš na mail info@univerzitamk.cz nebo volej na číslo
+420 737 509 852 (Zuzana Brabcová)
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