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PROMOCE MALÝCH STUDENTŮ TEEN AGE UNIVERSITY  
 
Ve čtvrtek 11. května 2017 se v Červené aule MFC Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem uskuteční od 16:00 h slavnostní promoce absolventů 
Teen Age University při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem.  
 
Pod označením Teen Age University, zkráceně TAU, se skrývá netradiční 
vzdělávání žáků, které probíhá v univerzitních posluchárnách pod přímým 
vedením vysokoškolských pedagogů. 
 
„Slavnostní promocí dětské univerzity bude ukončen akademický rok 
2016/2017, který navštěvuje 26 dětí ve věku od 7 do 12 let (14 chlapců a 12 
dívek). Teen Age Universitu studují v tomto akademickém roce děti převážně 
ústecké, evidujeme ale také malé studenty z Chabařovic, Krupky či Šluknova,“ 
říká vedoucí Teen Age University na UJEP Ing. Lenka Babicová.  
 
I v akademickém roce 2016/2017 děti navštěvovaly kurzy, které si samy 
vybraly. Nyní se jednalo například o kurzy: 3D tisk v umění, Od žárovky 
k moderním zdrojům světla, Komiks, Rodina našich předků I a II, 
Mikroskopovací praktikum, Sbalte si batohy!, Pavoučí svět či Tajemství 
výroby filmu.  
 
Přednášky jsou tematicky a obsahově připraveny tak, aby děti bavily. Například 
v přednášce 3D tisk v umění si děti vyzkoušely práci s 3D tužkami a své 
výrobky si též odnesly domů. V přednášce Rodina našich předků si 
představovaly důležité mezníky a události v životě rodiny v historii  
a v přednášce Sbalte si batohy! si zase naplánovaly zajímavý výlet.  
 
„Kreativitu však děti projevily i v kurzu Komiks, kde měly za úkol vymyslet 
vlastní příběh a vyjádřit jej v obrázcích,“ upozorňuje Lenka Babicová. 
 
Společně s učitelem se podívaly na svět z trochu jiné perspektivy, či zjistily, že i 
pavouci mohou být tajuplní. 
 
Dne 11. 5. 2017 obdrží malí absolventi Teen Age University z rukou prorektorky 
pro studium UJEP, RNDr. Aleny Chvátalové, Ph.D., diplom a index s přehledem 
získaných zápočtů. Slavnostní promoce se bude konat za účasti rodičů, prarodičů, 
kamarádů, ale také např. učitelů ze základních škol.  
 
Kontakt: Ing. Lenka Babicová, 475 286 343,  lenka.babicova@ujep.cz 
 
Fotografie: Práce dětí v kurzech (1. 3D tisk – stavba mostu, 2. Komiks); archiv 
UJEP 
 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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