
Univerzitní centrum Telč poskytuje studijní a vzdělávací příležitosti fakult Masarykovy univerzity v kraji 
Vysočina, nabízí studijní a vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání a reaguje na vzdělávací 
potřeby regionu – konají se zde semináře, konference a letní vzdělávací kurzy. Vzdělávací centrum se 
odlišuje svým umístěním – mimo jižní Moravu. Prostředí je velmi atraktivní: historické jádro Telče lemují 
malebné patrové domy s renesančními štíty a podloubím. Město je od roku 1992 zapsané na seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Díky rekonstrukci vznikl v Telči moderní integrovaný areál, který vytváří kvalitní zázemí pro poskytování 
vysokoškolských studijních a vzdělávacích programů Masarykovy univerzity. Součástí objektu jsou také 
ubytovací kapacity, knihovna a informační centrum. Výukové prostory jsou vybaveny moderní 
audiovizuální a počítačovou technikou. V přízemí budovy je otevřena kavárna a zajištěný stravovací 
provoz. 

Univerzitní centrum je ideálním místem jak pro realizaci studijních programů (zejména kombinovaného 
studia), tak rozličných vzdělávacích a společensko-kulturních akcí v podobě seminářů, konferencí, školení, 
výjezdních zasedání, teambuildingů, letních/zimních škol apod. Prostory je možné využívat nejen 
součástmi Masarykovy univerzity, ale i komerčně jinými subjekty pro prezentační a firemní pobyty nebo 
individuální či skupinové akce připravené na míru požadavkům širokého spektra zájemců. 



 

 20 učeben a seminárních místností (kapacita od 10 do 60 míst) 
 3 počítačové učebny (od 14 do 24 míst) 
 přednáškový sál P1 (historický sál) (až 100 míst – při divadelním uspořádání) 
 přednáškový sál P2 (84 míst + 4 místa pro imobilní) 
 moderní technické vybavení 
 připojení k internetu je možné pomocí WiFi prostřednictvím sítě Eduroam 

 moderní kuchyňské zázemí s jídelnou o kapacitě 70 míst 
 kavárna umístěná v malebném prostředí nádvoří a arkád 
 od roku 2017 je v provozu i cukrárna s vlastní výrobou zákusků a dortů 
 poskytujeme všechny služby spojené s kvalitním a plnohodnotným stravovacím servisem 
 stravovací služby zajišťuje externí dodavatel 

 22 pokojů o celkové kapacitě 75 lůžek 

 ubytování je umístěno v podkrovní části budovy 

Lektorské pokoje 

 6 dvoulůžkových nadstandardních mezonetových pokojů 
s kuchyňkou, sociálním zařízením, pokojem v přízemí a 
lůžkovou úpravou v patře 

 1 pětilůžkový mezonet 
 1 čtyřlůžkový apartmán (2+2 lůžka) 

Studentské pokoje 

 12 čtyřlůžkových standardních pokojů se sociálním zařízením 
 2 bezbariérové třílůžkové pokoje se sociálním zařízením 

Pokoje jsou vybavené individuálně nastavitelnou klimatizací. Všechny společenské místnosti jsou 
přístupné bezbariérově. 


