
Andragogika a personální řízení  
Číslo kurzu: 630 181 
 
Kontaktní osoba: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.  
E-mail: michal.serak@ff.cuni.cz  
Telefon: +420 221 619 608, 221 619 607 
 
Termín zahájení: říjen 2019 
 
Cena kurzu: 29.040,- Kč včetně 21% DPH 
 
Termín podání přihlášky: do 12. září 2019 
 
POZNÁMKA K PŘIHLÁŠKÁM: Je třeba podat přihlášku, jejíž formulář je k dispozici na 
webových stránkách katedry Andragogiky a personálního řízení a k němu přiložit ověřenou 
kopii maturitního vysvědčení. Při zápisu do kurzu je třeba předložit doklad o zaplacení studia. 
 
Délka kurzu: 3 semestry (70 hodin) řízené samostudium a konzultace  
Frekvence kurzu: 1x měsíčně po 6 hod., v každém semestru 2x čtyřhod. výcvikový modul 
Výukový den: Pá 12-21  
Místo konání: Katedra andragogiky a personálního řízení, UK v Praze – FF, Celetná 20, č. 331, 
č. 138 
Předpokládaný počet studentů: 20  
Požadované vzdělání: Středoškolské ukončené maturitou 
Adresa zaslání přihlášky: Katedra andragogiky a personální řízení, FF UK v Praze, nám. Jana 
Palacha 2, 116 38 Praha 1 
 
Obsah kurzu:  
Obsah kurzu specifikuje studijní plán (viz Příloha B), který zahrnuje povinné penzum 
předmětů v jednotlivých semestrech nezbytných k absolvování kurzu. Absolventi získávají 
základní teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence k různorodé činnosti 
v oblasti vzdělávání dospělých, řízení lidí, personální práce, profesního a personálního 
poradenství. Disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi z oblasti profilových i 
příbuzných vědních disciplín – sociologie, psychologie, pedagogika, andragogika, ekonomie a 
ekonomika, poznatky z oblasti personálního řízení, personálních činností a metod personální 
práce, organizačního chování, pracovního práva, didaktiky dospělých, gerontagogiky, 
metodologie sociálních výzkumů, interkulturních aspektů řízení ad. Obsah kurzu zahrnuje 
problematiku řízení a rozvoje pracovníků v sociálních službách a organizací v neziskovém 
sektoru. Součástí programu jsou výcvikové semináře – sociálně-psychologické dovednosti, 
prezentační a lektorské dovednosti, rozhovory v personální práci, vedení lidí a týmová práce. 
Kurz je zajišťován interními členy katedry a externími spolupracovníky. 

Více na: http://andragogika.ff.cuni.cz/node/184 

 
Certifikace: Osvědčení FF UK  
Forma zakončení: Závěrečná zkouška: obhajoba Závěrečné písemné práce, zkouška z 
předmětů Andragogika a Personální řízení 
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