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Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Název projektu
Číslo projektu

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické
práce se studenty
CZ.1.07/2.3.00/35.0004

Název příjemce

Vysoké učení technické v Brně

Celková alokovaná částka

45 038 418,36 Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

01. 06. 2012 - 31. 05. 2014
Cílem projektu je v letech 2012 až 2014 popularizovat vědu a
výzkum na VUT v Brně a v České republice k
zabezpečení lidských zdrojů. Popularizace výzkumu a vývoje
bude zaměřena především na výsledky vědecko
výzkumných týmů a VaV výstupů 7 projektů národních a
regionálních center OP VaVpI na VUT v Brně. Výstupy
projektu zkvalitňují lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, v
projektu se systematicky, dlouhodobě a inovativně
spolupracuje s 1700 talentovanými studenty ZŠ a SŠ a s 1020
studenty VŠ zejména bakalářského studia, kteří
se zapojí do vědeckovýzkumných týmů na VUT v Brně.
V rámci tohoto projektu bude 900 úspěšně podpořených
talentovaných studentů základních a středních škol a
dále 867 studentů VŠ především bakalářského stupně studia.
Současně bude také úspěšně podpořeno 298
pracovníků v dalším vzdělávání.
Aktivity projektu:
Popularizace výzkumu a vývoje
Centrálně řízená propagace výsledků VaV mezi širokou
veřejnost, žáky, studenty a pedagogy bude zajišťovat mediální
kampaň, expozice na veletrzích, konference a workshopy pro
širokou veřejnost, campusy zábavnou formou a science show
představující centra excelence VUT v Brně.
Podpora systematické práce se studenty
Propojení spolupráce s nadějnými žáky, studenty a zájemci o

výzkum a vývoj bude probíhat prostřednictvím prezentace na
školách, motivačních přednášek, workshopů a kurzů, návštěv
laboratoří a exkurzí do firem. Díky těmto aktivitám se
účastníci seznámí s činností vědeckovýzkumných center VUT
v Brně, přístrojovým vybavením a výstupy nejnovějšího
bádání.

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje
Vzdělávací kurzy budou posilovat odborné kompetence
vědeckovýzkumných pracovníků v oblasti řízení výzkumu,
popularizace a komunikace, přenosu výsledků výzkumu a
vývoje do praxe,atd.
http://www.popularizacevut.cz
Ing. Bejček Vlastimil, CSc.
541144640, bejcek@cpp.vutbr.cz

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

