Prezentace individuálního ostatního projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Název projektu

Optimalizace studijních programů Fakulty textilní

Číslo projektu

CZ.1.07/2.2.00/28.0213

Název příjemce

Technická univerzita v Liberci

Celková alokovaná částka

13 004 601,57 Kč

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

1. února 2012 - 31. ledna 2015
Cílem projektu je optimalizovat a zefektivnit výuku na Fakultě
textilní, Technické univerzity v Liberci v souladu s požadavky
znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce. FT má snahu
modifikovat výuku a učební plány tak, aby odpovídaly
současnému stavu globalizace výroby textilií a oděvů. Cílem
projektu je spolu s partnerem H&D a.s. připravit inovované
studijní plány. Tyto stud. plány budou modifikovány u 3 oborů
a 2 zaměření BS na 2 obory programu Textil, dále 3 oborů a 7
zaměření MS programu Textilní inženýrství a Produktový
management na 2 obory a 3 zaměření. Cílem projektu je
spolupráce dvou kateder /KOD a KHT/ na sloučení studijních
oborů a zaměření s cílem optimalizace počtu studijních oborů
a prostřednictvím modularizace studia zvýšení schopnosti
reagovat na potřeby trhu práce. V BS programu se plánují dva
obory, jeden směřující k odbornosti oděvní výroby a druhý k
odbornosti v oblasti textilního marketingu. V MS programu se
sloučením vytvoří 2 obory a 3 zaměření. Všechny nové obory
budou umožňovat modulární bloky specializovaných
předmětů, které si mohou volit studenti jak z oděvního, tak
textilního směru. Bloky specializovaných předmětů budou
navrženy v souvislosti s potřebami uplatnění absolventů v
praxi. V rámci modularizace bude Fakulta textilní
spolupracovat s Ekonomickou fakultou TUL a Partnerem,
experty ze zahraničních univerzit, a odborníky z praxe.
Zapojením odborníků se rozšíří nabídka specializovaných
předmětů v jednotlivých modulech a proběhne inovace náplně
stávajících předmětů po obsahové i technické stránce. Dalším

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

cílem je příprava akreditace těchto sloučených oborů, které
směřují k modularnímu systému, tzn. volbě takové kombinace
předmětů, které budou mít perspektivní a inovativní
charakter. Tyto studijní obory budou realizovány pro denní i
kombinovanou formu studia.Bude navržena optimalizace
doktorského studia. Součástí je i příprava kvalitních studijních
podkladů pro všechny formy studia, stáže a konference pro
studenty a zaměstnance.
www.ft.tul.cz/projekty/optis
Hlavní manažer projektu: Doc. Ing. Antonín Havelka, CSc
email: antonin.havelka@tul.cz
tel.: 485 353 499
Koordinátor a administrátor projektu: Ing. Lenka Nevyhoštěná
email: lenka.nevyhostena@tul.cz
tel.: 603 430 514, 485 353 328

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

