Prezentace individuálního ostatního projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

2.2 – Vysokoškolské vzdělávání

Název projektu

Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe

Číslo projektu

CZ.1.07/2.2.00/15.0308

Název příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci

Celková alokovaná částka

4 128 403,04 Kč

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

1.1.2011 – 31.12.2013
Hlavním cílem projektu je zavedení nového systému přípravy
studentů Přírodovědecké fakulty (dále „PřF“) na jejich vstup
do zaměstnaneckého poměru a na trh práce. Tento cíl je
realizován vytvořením předmětu „Bez praxe do praxe“ (dále
„BEP“) zaměřeného na rozšiřování praktických dovedností
studentů PřF (budoucích absolventů) potřebných pro jejich
vlastní uplatnění na trhu práce. Došlo k nastavení a zavedení
2 výukových modulů BEP I a BEP II, jejich součástí je teoretická
příprava ve škole a praktické ověření u potencionálních
zaměstnavatelů. Modul BEP I je věnován tématům, v nichž se
studenti naučí základním dovednostem potřebným pro jejich
umístění na trhu práce. V modulu BEP II se studenti naučí
dovednostem, které potřebují v pozici nového zaměstnance.
Forma výuky je výhradně interaktivní. Pro výuku byla
vytvořena studijní opora „Sbírka případových situací“, která se
věnuje tématům obou modulů a obsahuje případové situace z
praxe, které jsou přímo zařazovány do výuky. Výuku zajišťují
lektoři s dlouholetou zkušeností z oblasti státní i soukromé a
zástupci zaměstnavatelů a partnerů projektu, kteří svými
vstupy přibližují studentům pracovní prostředí. Na výuku obou
modulů navazuje dvoutýdenní praxe studentů na pracovištích
partnerů a dalších zaměstnavatelů přírodovědných oborů; v
případě potřeby může být délka praxe prodloužena tak, aby
vyhovovala jak studentům, tak zaměstnavatelům. V rámci
praxe dochází k ověření znalostí a dovedností z výuky a
k získání zkušeností na pracovišti jejich oboru.
Projekt je prezentován nejen studentům a pedagogům PřF

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

přímo při náboru cílové skupiny, ale i na různých akcích, které
jsou určeny zaměstnavatelům, studentům i manažerům
a vědeckým pracovníkům firem.
V rámci prvních dvou semestrů studenti hodnotili své zapojení
do projektu velmi kladně, zejména pak přímý kontakt se
zaměstnavatelem svého oboru a flexibilní možnost realizace
praxe, a to buď využitím nabídky praxí u konkrétních
zaměstnavatelů nebo zajištění spolupráce na praxi, která
nebyla v nabídce a student si ji sám vybral. Zaměstnavatelé
jsou spokojeni nejen s projektem zavedeným systémem praxí,
ale i s možností přímé práce se studenty a možného vytipování
budoucích zaměstnanců.
www.pda.upol.cz
Mgr. Dagmar Petrželová - hlavní řešitel projektu
email: dagmar.petrzelova@upol.cz
telefon: 585 634 003

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

