V Praze dne 20. března 2009

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie, konkrétně Evropského
sociálního fondu, si Vás dovolujeme pozvat na veřejné projednávání Individuálních projektů
národních (dále jen IPn), které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) bude
předkládat v první polovině roku 2009 ke schválení. Jedná se o následující projekty:
1) Efektivní instituce
2) Efektivní transfer znalostí
3) Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání
Tyto systémové projekty bude realizovat MŠMT, resp. skupina pro výzkum a vysoké školství, za
podpory odborníků na danou problematiku v následujícím období až do roku 2015. V rámci tzv.
kulatého stolu budou představeny aktuální verze IPn.
Setkání proběhne 8. 4. 2009 od 13.30 hod. v prostorách MŠMT ve Velkém zrcadlovém sále, v budově
A, v Karmelitské ulici č. 7, Praha 1.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu si Vás dovolujeme požádat o brzké potvrzení Vaší účasti
elektronicky na adrese http://ipn.msmt.cz/registrace, případně telefonicky na čísle 257-193-267 paní
Renatě Osičkové.

Za skupinu pro výzkum a vysoké školství,

Prof. Ing. Vlastimil RŮŽIČKA, CSc.
náměstek ministra
školství mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu Efektivní instituce
Cílem projektu je podpora a rozvoj efektivních principů řízení, především podpůrných ekonomických
a administrativních procesů v institucích terciárního vzdělávání a vědecko-výzkumných institucích.
V rámci projektu bude kladen důraz na principy, které byly úspěšně zavedeny v podobných institucích
v ČR a v zahraničí, popřípadě v jiných sektorech činnosti (neziskový či podnikatelský sektor). Jedná se
především o prvky projektového a procesního řízení a dále o využití vhodných nástrojů za pomoci
informačních a komunikačních technologií. Zavedení principů efektivního řízení má za cíl zvýšení
účelnosti poskytovaných činností a služeb daných organizací a zvýšení účinnosti vynakládaných
prostředků a zdrojů. Ve svém důsledku povede realizace projektu k posílení konkurenceschopnosti
těchto organizací v národním, evropském i světovém kontextu.
Anotace projektu Efektivní transfer znalostí
Cílem projektu je nastavit a pomoci realizovat efektivní transfer přenosu znalostí tvořených v rámci
výzkumných a vývojových aktivit do praxe.
V rámci projektu bude vytvořen popis systému přenosu znalostí s důrazem na následující
komponenty: systém ochrany a komerčního využití duševního vlastnictví, systém komercializace
výsledků výzkumu a vývoje a realizace spolupráce s aplikační sférou. Projekt je rozdělen do tří
základních částí, které jsou reflektovány při formulaci klíčových aktivit. Jedná se o část analytickou,
která umožňuje shrnout existující poznatky v dané oblasti v České republice a v zahraničí. Dále se
jedná o část metodickou, ve které jsou tvořeny podpůrné metodické dokumenty členěné dle
jednotlivých oblastí. Stejně důležitá je i část vzdělávací, které umožňuje vzdělat cílovou skupinu
uživatelů metodických materiálů.
Anotace projektu Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání
Projekt má za cíl vytvoření kvalifikačního rámce, který zastřeší výstupy terciárního vzdělávání na
vysokých a vyšších odborných školách. Vlastní kvalifikační rámec bude jednak formulovat národní
deskriptory, definující očekávané výstupy jednotlivých úrovní terciárního vzdělávání (DiS., Bc., Mgr.,
Ph.D.) v nejobecnější podobě, jednak konkrétněji zaměřené deskriptory pro jednotlivé oblasti
vzdělávání, které budou tvořeny skupinami navzájem si příbuzných oborů. V průběhu projektu bude
rovněž vytvořena a pilotně ověřena metodika, podle níž budou jednotlivé instituce postupovat při
následné implementaci rámce až do úrovně jednotlivých studijních oborů/vzdělávacích programů.
Projekt rovněž nastaví jasné vazby mezi kvalifikačním rámcem a systémem zajišťování a hodnocení
kvality, které jsou jednou z klíčových podmínek pro vytvoření a správné fungování systému. Přidanou
hodnotou projektu bude obecně zpřehlednění terciárního sektoru vzdělávání v České republice, z
něhož budou profitovat všichni relevantní aktéři (jednotlivé instituce, studenti, zaměstnavatelé,
ministerstvo, akreditační komise).

