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1. Náplň semináře  

 

Realizovaný program. 

Program: 

8:00 -15:00  

Prezentace studijních oborů Fakulty strojní, partnerských firem a studentských organizací na 

stáncích  

9:30-11:00 

Prezentace o možnostech studia a uplatnění ve firmách v posluchárně B4  (1. patro) 

11:00 

Vylosování výherců 1. kola soutěže a předání cen (posluchárna B4) 

12:00-13:30 

Prezentace studentských organizací a úspěšných studentů 

a absolventů v posluchárně B4  (1. patro) 

13:30 

Vylosování výherců 2. kola soutěže a předání cen (posluchárna B4) 

15:00 – 16:30 

Prezentace firem na stáncích, ukončení prezentací oborů a firem na stáncích 

 

 

Vzhledem k účasti firem, působících v regionu, byly účast a zájem o akci velký, doloženo 

prezenční listinou účastníků. 

 

  

http://projekty.fs.vsb.cz/162/
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 119 

07.41.01  - muži 96 

07.41.02  - ženy 23 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 37 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 31 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 6 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

2.2 Přednášející 

 

1. Jméno:  

Společnost:   

 E-mail:  
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  

A. Leták 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/
http://projekty.fs.vsb.cz/162/

