SYLABUS
PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NÁZEV PROGRAMU

ZÁKLADY ETIKY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

FORMA PROGRAMU

Prezenční

TYP PROGRAMU (A,M)

Program CŽV „typu M“ vzdělávací kurz pro širokou veřejnost, zástupce
státní správy a samosprávy

ČÍSLO AKREDITACE

Nerelevantní

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO
PROGRAMU
VÝŠE POPLATKU, ZPŮSOB
A TERMÍN JEHO ÚHRADY
DATUM ZAHÁJENÍ, DÉLKA
TRVÁNÍ PROGRAMU,
ČASOVÝ HARMONOGRAM

Písemné přihlášky nutno zaslat na adresu
SU OPF Karviná, Univerzitní nám. 1934, Karviná 733 40, nebo na email
czv@opf.slu.cz , a to v termínu do zahájení kurzu
600 Kč včetně DPH, na účet SU OPF č.101285316/0300 nebo v
hotovosti na pokladně SU OPF. Variabilní symbol bude sdělen po
přihlášení minimálního počtu zájemců. Termín úhrady: do zahájení
kurzu
6 vyučovacích hodin (jednorázový seminář)
Datum konání bude upřesněno po naplnění minimální kapacity kurzu.

Kurz se zaměřuje na etiku a etiketu ve veřejné správě a psychologii
osobnosti člena zastupitelstva ÚSC. Věnuje se rovněž důležité součásti
dodržování etikety, kterou představuje verbální a neverbální
komunikace. Doporučuje si uvědomit nebezpečí „neosobního“ pojímání
vlastností osobnosti jako proměnných, které uvádějí do chodu jednání
zastupitele ÚSC. Dané požadavky jsou východiskem, jak poznat kvality
zastupitele, s nimž voliči jednají, jak zjistit, zda se lze na něho
CÍLE, OBSAHOVÁ NÁPLŇ
spolehnout, jak s ním jednat, aby se dospělo k dohodě a předcházelo
PROGRAMU
konfliktům.
Obsah kurzu: osobnost člena zastupitelstva ÚSC, sebepojetí a postoje,
schopnosti, dovednosti a styly osobnosti, motivace a typologie osobnosti.
Vědomosti tohoto kurzu Vám poslouží jako nástroj k vlastnímu
sebepoznání k uvědomění si, co zastupitele motivuje k zastupitelské
práci. Získáte návod, jak posilovat vlastní psychofyzickou kondici a
psychickou odolnost v náročných zastupitelských situacích. Celkově
budete lépe pracovat s vlastní psychikou a vlastními emocemi při
zastupitelské práci.
MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ Minimální počet účastníků - 8
POČET ÚČASTNÍKŮ
Maximální počet účastníků - 15
ÚDAJE O PERSONÁLNÍM
Odborný garant kurzu: Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
ÚDAJE O PROSTOROVÉM
Výuka bude probíhat v budově SU OPF
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO
Závěrečný test
ABSOLVOVÁNÍ
Absolventům bude vydáno osvědčení
PROGRAMU
ZPRACOVATEL SYLABU

Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.

SCHVÁLIL, DATUM

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

