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ZPRÁVY ZE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI (ZČU)
Předání budovy Fakulty elektrotechnické ZČU

studií ve spolupráci s lektory téže nadace z Ostravy,
Liberce, Zvolena a Banské Bystrice.

Dne 24. května 2002 podepsali rektor ZČU a generální ředitel společnosti Metrostav, a. s., Praha,
smlouvu o výstavbě nového souboru staveb Fakulty
elektrotechnické (FEL). Součástí aktualizovaného stavebního záměru na výstavbu komplexu budov FEL se
stal i objekt nových univerzitních poslucháren, které
byly v září 2003 (pouhých šestnáct měsíců od podpisu
smlouvy) současně se zahájením akademického roku
2003/2004 jako první část stavby FEL předány do užívání, a které již v tomto roce výrazně přispěly k pokrytí
chybějícího studijního prostoru pro stále rostoucí počet
studentů ZČU.

Hlavními adresáty konference byli studenti ekonomických oborů a aplikované germanistiky z výše
zmíněných univerzit, kteří se ve výuce věnují studiu
odborně zaměřené němčiny a mají hlubší zájem své
znalosti rozvíjet i v budoucnosti, ať už formou studia
v zahraničí, nebo jako zaměstnanci ﬁrem s německou
účastí.
Studentům byla v rámci konference nabídnuta
možnost účastnit se různých workshopů zaměřených
na práci s odbornými texty, možnost studia v německy
mluvících zemích, rozvoj praktických komunikativních dovedností apod. Důležitou součástí bylo rovněž
vystoupení odborníků z praxe z Plzně a Regensburgu,
kteří se studenty diskutovali o problémech českých
a slovenských uchazečů při hledání pracovního uplatnění v německých ﬁrmách a o zkušenostech s česko-německo-slovenskými obchodními vztahy.

V tomto roce byla dokončena i druhá ucelená
část stavby FEL, která zahrnuje učebny, laboratoře,
kanceláře kateder a děkanátu a komunikační objekt.
Úřední kolaudací všech objektů budovy Fakulty
elektrotechnické byla úspěšně završena další etapa
výstavby univerzitního areálu ZČU na Borech. Nová
budova FEL je v současné době jednou z největších
staveb v Plzni. Plánované investiční a neinvestiční
náklady na realizaci stavby a vnitřní vybavení budov
přesáhly částku 400 mil. Kč. Tato investice přináší
nemalé hodnoty i městu a celému regionu.

Konference byla pořádána pod záštitou Nadace
Roberta Bosche, podpořila ji rovněž Západočeská
univerzita v Plzni, nadace Haniel Stiftung a Goethe-Institut Prag, jehož zástupkyně během konference
představila nové učební materiály.

Dne 1. března 2004 proběhlo slavnostní předání
symbolického klíče od nové fakultní budovy.

Odloučené pracoviště Fakulty strojní
v Sokolově

Nová budova FEL získala prestižní titul „Stavba
roku 2003 Plzeňského kraje“ ve stejnojmenné soutěži,
která je každoročně vyhlašována.

Dne 23. dubna letošního roku se uskutečnilo otevření studia Fakulty strojní Západočeské univerzity
v Plzni v Sokolově.

Výuka byla slavnostně zahájena prvním dnem
akademického roku 2004/2005.

V listopadu 2003 byla podepsána smlouva o zřízení
odloučeného pracoviště Fakulty strojní Západočeské
univerzity v Plzni v prostorách Integrované střední
školy technické a ekonomické (ISŠTE) v Sokolově. Úkolem odloučeného pracoviště je výuka 40–50 studentů
prvního ročníku bakalářského studijního programu
Strojní inženýrství. Studenti, kteří splní podmínky
stanovené platným Společným studijním a zkušebním
řádem ZČU pro postup do vyššího ročníku, budou

Studentská konference
Začátkem dubna t. r. se konala na Západočeské
univerzitě v Plzni studentská konference „Fachsprache
Wirtschaft und Recht – Vorbereitung auf den Beruf?“,
kterou pořádali lektoři Nadace Roberta Bosche z katedry aplikované germanistiky Fakulty humanitních
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pokračovat ve studiu na základním pracovišti Fakulty
strojní ZČU v Plzni. Výuka byla v Sokolově zahájena
20. září 2004, kdy začíná akademický rok 2004/2005
ZČU. Výuka na odloučeném pracovišti bude odpovídat výuce na základním pracovišti v Plzni.

v současné době po vstupu naší republiky do Evropské
unie nezbytné pro kvaliﬁkované pracovníky uvedených profesních skupin.
Zároveň jsou na FPE zpracovávány podklady pro
akreditaci bakalářské formy tohoto studia, do něhož
by mohli studenti tohoto programu celoživotního
vzdělávání plynule přejít.

Cílem zmíněné výuky je připravit podmínky pro
podchycení a uspokojení zvýšené společenské poptávky po kvalitním strojařském vzdělání v Karlovarském
kraji, urychlení adaptace studentů kraje na nároky
vysokoškolského studia a přiblížení místa studia
co nejblíže trvalému bydlišti studentů i pracovištím
jejich potenciálních zaměstnavatelů. Možnost studia
bude nabídnuta nejen absolventům ISŠTE, ale i všem
zájemcům z Karlovarského kraje a okolních okresů.
Karlovarský kraj v čele s jeho hejtmanem tuto iniciativu vřele podporují.

Přijímací zkoušky se nekonaly, ale počet studentů
byl kapacitně omezen.
Poplatek za studium je 25 000 Kč za 1 rok studia
(2 semestry kombinovaného studia).

Ústav umění a designu Západočeské univerzity
v Plzni

Studijní program celoživotního vzdělávání

Ústavu umění a designu Západočeské univerzity
v Plzni byl akreditován nový tříletý bakalářský studijní obor MULTIMEDIÁLNÍ DESIGN ve studijním
programu Design.

Fakulta pedagogická ZČU otevřela pro akademický
rok 2004/2005 nově akreditovaný studijní program
celoživotního vzdělávání „Pracovník personálního
útvaru, asistentka – sekretářka“.

Výuka byla zahájena od akademického roku
2004/2005 podobně jako nového oboru KERAMICKÝ DESIGN.

Program byl připraven a bude realizován katedrou
psychologie Fakulty pedagogické (FPE) ve spolupráci
s Hospodářskou komorou Plzeň a ﬁrmou GRAMMER
CZ, s. r. o., závod Tachov.

Podmínkami pro přijetí jsou maturita a úspěšné
splnění dvoukolové talentové zkoušky.

Čtyřsemestrové studium je určeno pro pracovníky
personálních útvarů a sekretariátů společností k rozšíření jejich profesionálního uplatnění. Zejména základní
dovednosti z oblasti sociální komunikace a dovednosti
přispívající k budování pozitivní ﬁremní kultury jsou

Podrobnosti o novém studijním programu najdete
na www.uud.zcu.cz nebo se lze informovat u doc. Josefa
Mištery, ředitele Ústavu umění a designu ZČU v Plzni,
tel.: 377 636 700 nebo 724 235 993.
- js -
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