Prezentace individuálního ostatního projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory

7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Název projektu

Inovace studijního oboru Geotechnika

Číslo projektu

CZ.1.07/2.2.00/28.0009

Název příjemce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Celková alokovaná částka

18 319 822,16 Kč

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

1.12.2011 -30.11.2014
Hlavním cílem projektu je inovovat a modernizovat stávající
bakalářský, magisterský a doktorský studijní obor Geotechnika
v prezenční formě o aktivity, které zkvalitní úroveň praktické
výuky a zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Realizací
projektu chceme také zatraktivnit a popularizovat tento
studijní obor pro studenty 1 a 2. ročníků, kteří na základě
provedeného průzkumu a analýzy potřeb nemají dostatečné
informace o tomto oboru a možnostech jeho uplatnění v praxi.
Tento projekt zahrnuje rozšíření nabídky 11 odborných
předmětů studijního oboru Geotechnika v souladu s
aktualizovanými potřebami praxe a požadavky na
konkurenceschopnost absolventů oboru na domácím i
zahraničním trhu práce. Do projektu bude zapojeno celkem 5
firem , které se budou podílet na samotné inovaci předmětů a
větší provázanosti s praxí. Těžištěm projektu je rozšíření a
modernizace vybavení laboratoří GEOTECHNIKY, které hrají
zásadní roli při vzdělávání studentů Fakulty stavební a
Hornickogeologické fakulty. Ve spolupráci s firmami a
odbornými pracovníky vznikne také multimediální vzdělávací
DVD, instruktážní filmy a prezentace, studijní materiály a
odborné přednášky odborníků z praxe. V rámci realizace
projektu proběhne konference za účasti světových odborníků
a budou realizovány pravidelné akce s názvem Den
geotechniky, kde budou studentům předváděny praktické
ukázky z oboru za přítomnosti odborníků z praxe. Celkovým
výstupem projektu bude rozšířená, atraktivnější nabídka
studijního oboru Geotechnika zaměřená především na výuku s

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

praktickými příklady.
http://www.geotechnici.cz
ing. Radomíra Uhrová
radomira.uhrova@vsb.cz
597 321 945

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

