ZPRÁVY

Z UNIVERZITY PARDUBICE
Správní rada Univerzity Pardubice na svém lednovém
zasedání projednala zamýšlené právní úkony, kterými
hodlá univerzita vstoupit jako akademický člen do
družstva Klastr výrobců obalů, zvaného OMNIPACK,
se sídlem v Jaroměři.

techniku. Účelem jeho existence je zvýšení konkurenční schopnosti členů družstva, posílení inovací,
podpora exportu a dosažení ekonomického růstu
podniků z oblasti obalové techniky, jejich dodavatelů,
poskytovatelů specializovaných služeb, vzdělávacích
a výzkumných institucí. To by mělo ve svém důsledku
podpořit rozvoj východočeského regionu.

Klastry jsou regionální odvětvová seskupení podniků, jejichž vzájemné vztahy přispívají k růstu jejich
konkurenceschopnosti. Klastry se v zahraničí osvědčily, proto je jejich vyhledávání a zakládání v České
republice financováno z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu
a obchodu v rámci Operačního programu Průmysl
a podnikání 2004 až 2006.

Členství Univerzity Pardubice v klastru umožní
jednotlivým fakultám a pracovištím univerzity se
bezprostředně zapojit do řešení společných střednědobých i dlouhodobých projektů klastru, a to zejména
v oblasti inovace, vývoje, výzkumu; marketingu
a propagace; podpory exportu; rozvoje lidských zdrojů a informačních technologií; poradenství; systému
recyklace odpadů; rozvoje sociálních a podnikatelských standardů podporujících spolupráci. Mělo by
umožnit žádoucí přímé, institucionální a organizační
propojení univerzity a jejího potenciálu s průmyslovou praxí.

Družstvo Klastr výrobců obalů se sídlem v Jaroměři – se slovním označením OMNIPACK – založilo
v září loňského roku 21 podniků z Královéhradeckého
a Pardubického kraje a kraje Vysočina. Do tří let by
mohl mít na stovku členů. Je zaměřený na obalovou
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Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu připraví a bude nabízet vzdělávání pro pracovníky
působící ve vědě a výzkumu.

do Opatření 3.2 – Podpora terciárního vzdělávání,
výzkumu a vývoje. Uvedené opatření se týká celého
území České republiky vyjma regionu hlavního města
Prahy a je spoluﬁnancováno ze 75 % z Evropského
sociálního fondu a z 25 % ze státního rozpočtu České
republiky.

V lednu 2005 se otevřela možnost čerpání z Evropského sociálního fondu (ESF) i pro vysoké školy.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s realizací Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů (OP RLZ), resp. Priority 3 Rozvoj celoživotního učení vyhlásilo 1. výzvu k podávání projektů

Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol
MŠMT přijalo v rámci 1. výzvy celkem 164 projektů od
35 žadatelů, k ﬁnancování bylo vybráno nakonec 53
projektů. Univerzita Pardubice podala do této výzvy
celkem 8 projektů, výsledky hodnocení jsou uvedeny
v následující tabulce – úspěšné z nich byly tři:

Univerzita Pardubice nabízí celoživotní učení ﬁnancované z Evropského sociálního fondu

Přehled projektů podaných Univerzitou Pardubice do 1. výzvy opatření 3.2. OP RLZ
Program
podpory

Název projektu

Průběžné hodnocení
Finální
Požadovaná Přidělená
MŠMT k 15. květnu 2005 hodnocení dotace (Kč) dotace (Kč)

C

Jazykové centrum

uspěl

A – přijat

1 903 640

1 903 640

D

Centrum manažerských dovedností
ve vědě a výzkumu

uspěl

A – přijat

5 897 311

5 371 000

A

Rozvoj VŠ vzdělávání zaměřeného
na jakost, spolehlivost a diagnostiku
v dopravě

uspěl

A – přijat,
zrušen
řešitelem

5 723 618

5 723 618
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W popularizaci a šíření výsledků výzkumu a vývoje,
W průřezová témata (projektová angličtina, udržitelný
rozvoj, environmentální aspekty atd.).

Prvním z úspěšných projektů Univerzity Pardubice je Centrum manažerských dovedností ve vědě
a výzkumu (CENMAD), jehož cílem je vytvoření
a realizace jedinečného komplexního vzdělávacího
programu, který přispěje k rozšíření kvalifikace
vědeckovýzkumných pracovníků, případně studentů
doktorských studijních programů, v oblasti přípravy
a řízení vědeckovýzkumných projektů a v oblasti zveřejňování a popularizace výsledků vědeckovýzkumné
činnosti.

Financování a realizace projektu byly zahájeny
25. října 2005 a projekt bude trvat 2 roky. Po ukončení
pilotního projektu bude kurz pro vědeckovýzkumné
pracovníky a všechny další zájemce nabízen formou
celoživotního a dalšího vzdělávání jak jednotlivcům,
tak institucím, které o tento druh vzdělávání svých
zaměstnanců projeví zájem.

Pilotní část projektu a vzdělávacího cyklu je určena
pro odborníky z vysokých škol, včetně domácí Univerzity Pardubice, a vědeckovýzkumných institucí
působících v severovýchodních Čechách. Vzdělávání
v pilotním kurzu nazvaném „Rozvoj manažerských
dovedností pro řízení vědeckovýzkumných aktivit“
bude poskytován prvním cca 25 účastníkům zdarma.
Osloveny k vyslání svých perspektivních pracovníků
byly vysoké školy a vědeckovýzkumné instituce působící v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém
kraji.

Podrobnosti k projektu jsou uvedeny na webových
stránkách projektu: http://cenmad.upce.cz.

W projektový management (příprava projektu, smluvní podmínky, hodnocení apod.),

Druhý úspěšný projekt má název Jazykové centrum a jeho nositelem je Ústav cizích jazyků Fakulty
ﬁlozoﬁcké Univerzity Pardubice. Jazykové centrum
je střediskem individuální jazykové přípravy. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro doplnění
a rozvoj jazykové přípravy studentů, akademických
i administrativních pracovníků tak, aby byla posílena
funkční komunikativní kompetence s cílem následně
přednášet v cizím jazyce (akademičtí pracovníci) nebo
absolvovat část výuky v zahraničí (studenti). Kvaliﬁkovaní pedagogičtí pracovníci Ústavu cizích jazyků
zajišťují podporu učení s využitím multimediálních
opor učení. Jedním z cílů fungování Jazykového centra
je rozvinout systém certiﬁkovaných studií a poskytnout zájemcům z řad studentů i veřejnosti certiﬁkát
s mezinárodní platností. Práce s cílovou skupinou
spočívá v tutoriálním způsobu výuky s maximální
individualizací přístupu k jednotlivým účastníkům.

W komunikaci a komunikační dovednosti (PR aktivity, metodika organizování konferencí a workshopů
apod.),

Další informace o uvedených projektech na Univerzitě Pardubice poskytnou jejich koordinátorky:

V první fázi realizace projektu probíhá příprava
vlastního vzdělávacího kurzu a následně jeho třísemestrální pilotní vzdělávací část.
Výuka je zajištěna českými a zahraničními odborníky se zkušenostmi jak z vysokoškolského prostředí,
tak z praxe, a je zaměřena zejména na:
W management (řízení vědeckovýzkumných aktivit,
ﬁnanční řízení apod.),

W informační technologie (Microsoft Project, OBD,
elektronická knihovna),

Ing. Monika Vejchodová – tel.: 466 036 417,
e-mail: monika.vejchodova@upce.cz,

W ochranu duševního vlastnictví,

Mgr. Yveta Linhartová – tel.: 466 036 716,
e-mail: yveta.linhartova@upce.cz.

W transfer technologií a využití výsledků vědy
a výzkumu,
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