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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

rádi bychom Vás pozvali na diskusní fórum formou kulatého stolu v rámci projektu „PARNET - partnerská 

síť“ Přírodovědecké fakulty UJEP, jehož cílem je vytvoření sítě partnerů – firem, státních institucí, výzkumných 

ústavů a Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Kulatý stůl se koná v pátek 12. 4. 2013 od 10 do 12 hodin v jednacím salonku Interhotelu BOHEMIA 

(Mírové náměstí 2442/6, Ústí nad Labem) a je zaměřen na studijní obory Geografie (Bc.), Geografie (Mgr.) 

a Geografie střední Evropy, garantované katedrou geografie PřF UJEP. Cílem setkání bude především 

vzájemné seznámení se stávajícími i potenciálními partnery a následná výměna informací se zástupci 

z akademické a/nebo výzkumné sféry.  

Důležitými body kulatého stolu budou:  

- možnosti spolupráce a participace odborníků z praxe na zajištění závěrečných a diplomových prací 

studentů 

- diskuze nad možnostmi praxí a stáží studentů 

- zapojení odborníků z praxe do výuky 

- vzájemná spolupráce v oblasti VaV  

 

Prosíme Vás o potvrzení účasti do 5. 4. 2013 na e-mail martin.slajchrt@ujep.cz   

 

 V rámci diskusního fóra u kulatého stolu proběhne krátké představení přítomných. V rámci tohoto představení 

je možné přednést krátký příspěvek v rozsahu cca 10 minut (powerpoint prezentace); budete-li chtít této 

možnosti využít a např. prezentovat Vaše aktivity (výzkumné, výukové, institucionální atd.), uveďte prosím 

jméno prezentujícího a název příspěvku. Podrobný program setkání bude upřesněn. 

Bližší informace k projektu naleznete na http://parnet.ujep.cz/  

Kontaktními osobou je Mgr. Martin Šlajchrt 
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