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Vzdělávání pro 
personální zabezpe čení 

výzkumu a vývoje

Cíle projektu:Cíle projektu:

- zlepšit odbornou přípravu pracovníků VaV, zejména s důrazem na mezioborové vazby

- využít synergie již existujících pracovišť v regionu Hradce Králové, které se zaměřují 
na VaV v oblasti humánní medicíny, farmacie a biologie a biofyziky

- propojit požadavky aplikační (podnikatelské) sféry s akademickým prostředím

Partner projektu: ELLA–CS, s.r.o., Hradec Králové

http://vav.uhk.cz
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Kurzy dalšího vzd ělávání 
pro pracovníky VaV

Cílů bude dosaženo:

- dalším vzděláváním pracovníků výzkumu a vývoje

- vytvořením intersektorálního týmu, případně jako přípravy pro činnost regionálního 
centra VaV

Cílová skupina: 

- akademičtí pracovníci VŠ

- studenti doktorského studia

- studenti magisterského studia, u nichž je předpoklad, že se budou zabývat VaV

- další pracovníci zabývající se výzkumem a vývojem (z organizací splňujících - další pracovníci zabývající se výzkumem a vývojem (z organizací splňujících 
předpoklady pro podporu vědy a výzkumu z veřejných zdrojů)

http://vav.uhk.cz
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Oblasti vzd ělávání

� 1. Materiálový výzkum, znalost kovů a polymerů

� 2. Robotika a technická kybernetika� 2. Robotika a technická kybernetika

� 3. Správná výrobní praxe, aplikování systémů řízení jakosti

� 4. Tvorba, plánování a realizace experimentů jako metoda VaV

� 5. Systémy řízení jakosti pro realizaci VaV, certifikace v rámci SŘJ

� 6. Ochrana, ohodnocováni a správa duševního vlastnictví

� 7. Šíření výsledků VaV do praxe (založení a fungování inovační firmy)

� 8. Environmentální analýza výsledků VaV

� 9. Statistické metody a jejich aplikace do lékařské sféry

� 10. Management řízení rizika, metodika posouzení návrhu nového výrobku

� 11. Komunikace a prezentace vědy

� 12. Ekonomické řízení VaV
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Univerzita Hradec Králové

doposud 10 projekt ů ESF v novém programovém období

celková částka pro UHK 58,5 mil. K č

Operační program vzd ělávání pro konkurenceschopnost



Institut dalšího vzdělávání
Univerzity Hradec Králové

� vznikl v roce 2005

(ul. Víta Nejedlého 573, 
Hradec Králové)Hradec Králové)

� 4 kompletně vybavené 
učebny pro další 
vzdělávání

� dobrá dostupnost, včetně 
možnosti parkování



Média a multimédia          
v pedagogické praxi

pro učitele základních a středních škol, mateřských škol a pracovníky školských 
zařízení v Královéhradeckém kraji

1 - Základní využívání multimédií ve výuce – digitální fotografie, video, …1 - Základní využívání multimédií ve výuce – digitální fotografie, video, …

2 - Předmětové aplikace využití multimédií ve výuce

3 - Mediální výchova ve školách

4 - Filmová a multimediální tvorba

5 - Rozvoj po čítačové gramotnosti

účastníci kurzů obdrží

� pomůcky pro využití ve výuce

� studijní materiály

� flashdisk zdarma s nahranými materiály

www.projekt-media.wz.cz
OPVK – oblast podpory 1.3 (Královéhradecký kraj)

Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové - Univerzita Karlova v Praze - Pro-Centrál, o.s.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky



Spolupráci v projektech nabízíme:

� partnerům pro projekty (v rámci finančních i nefinančních 
partnerství)partnerství)

� dodavatelům zboží a služeb – včetně služeb lektorů nebo dodávky 
kurzů

� cílové skupině ve stávajících projektech, pokud cílová skupina 
splňuje kritérium oprávněnosti

� cílové skupině v budoucích projektech (včetně projektů Školení je 
šance, Vzdělávejte se (prostřednictvím úřadů práce)

� pronájem prostor IDV UHK pro další a jiné vzdělávání

� dodávku služeb ostatním příjemcům v nejrůznějších oblastech 
vzdělávání



Ing. Lenka Žá čkováIng. Lenka Žá čková
Institut dalšího vzd ělávání
Univerzity Hradec Králové

lenka.zackova@uhk.cz

Děkuji Vám za pozornost


