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1. Náplň konference  
Zahajovací konference k projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0162 „Zvyšování praktických 
kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání“ byla uspořádána za 
účelem představení projektu akademické obci v rámci VŠB TU Ostrava a také veřejnosti.  

Program konference byl rozdělen do 2 částí – 1. část pro akademickou obec VŠB – TU 
Ostrava a 2. část pro zástupce společností, zejména z Moravskoslezského kraje. V rámci 
prezentací byly představeny cíle projektu - vybudování a prohloubení vazeb mezi subjekty 
komerčního i nekomerčního charakteru a VŠB-TU Ostrava na základě spolupráce akademiků 
a studentů na jedné straně a odborných pracovníků partnerských subjektů na straně druhé 
prostřednictvím stáží, exkurzí, odborných přednášek a jiných společných aktivit. 

 
Realizovaný program: 
 
Program části A (určeno akademické obci VŠB-TU Ostrava): 

 8:00  -  9:00 Registrace účastníků akademického sektoru 

 9:00 –  10:00 Představení projektu – přínosy z pohledu univerzity 

 10:00 –  10:30 Coffe break 

 10:30 –  12:00 Organizace projektu, princip  

 12:00 –  13:00 Oběd 

Program části B (veřejná část): 

 12:30 –  13:30 Registrace účastníků z řad zástupců firem 

 13:00 –  13:30 Představení projektu odborné veřejnosti 

 13:30 –  14:30 Jednání se zástupci firem 

 14:30 –  18:00 Společenské odpoledne 
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Vyhodnocení 

Semináře se účastnilo celkem 80 osob, 65 mužů a 15 žen. 

1.1 Indikátory  

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 76 

07.41.01  - muži 57 

07.41.02  - ženy 19 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 0 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 0 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

1.2 Přednášející 
1) Jméno:  

Společnost:    
E-mail:  

2) Jméno:  
Společnost:    
E-mail:  
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2. Fotodokumentace 
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3. Přílohy  
A. Leták 
B. Prezenční listina účastníků 
C. Fotografie z konference (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 


