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„Vytvoření sítě spolupracujících institucí bude 
pozitivně působit nejen v oblasti vzdělávání 
studentů, ale rovněž i v aplikační sféře, kde bu-
dou teoretické poznatky využity v praxi.“
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popularizátorka VaV
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
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projektová manažerka

e-mail: blanka.pohajdova@ujep.cz
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REAlIZovANé AKcE v PRojEKTu 
„PARNET – PARTNERSKÁ Síť“
Pro studenty:
•  Odborné přednášky pro studenty (experti z praxe)

•   Informační semináře pro studenty o možnostech 
praxí a stáží

Pro studenty a veřejnost:
•  Den otevřených dveří PřF UJEP – 3. 11. 2011

•  Týden geografie – 14. – 16. 11.2011

•  Den kariéry – 24. 11. 2011

•   Setkání nejlepších olympioniků krajského kola 
Chemické olympiády ve spolupráci s Krajským 
úřadem Ústeckého kraje – 13. 12. 2011



PRo fIRMy A INSTITucE
Kulatý stůl se zástupci firem 
a institucí v oborech chemie, fyzika a biologie 
8. 12. 2011
•   Program tvořily prezentace kateder chemie, biolo-

gie a fyziky. Poté se prezentovali i někteří z hostů, 
především zástupci Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v Praze a Výzkumného ústavu anorga-
nické chemie a.s.  Dalšími významnými hosty byli 
zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, Spolku 
pro chemickou a hutní výrobu a.s., Glanzstoff-Bo-
hemia, s.r.o. a PANalytical B.V.

•   Cílem tohoto setkání bylo nalézt vhodné spoluprá-
ce pro další rozvoj vědy a výzkumu a partnery pro 
naše studijní obory, ale především z něj vyplulo 
mnoho informací o tom, jaké odborníky si region 
žádá a kterým směrem bychom se měli dále ubírat.

Mezinárodní setkání 
se zástupci vzdělávacích institucí v litvě 
20. 1. 2012
•   na tomto setkání byl představen projekt PARNET 

a vzdělávací systém na PřF UJEP. Rovněž byly disku-
továny možnosti mezinárodní spolupráce, zapojení 
do mezinárodních projektů a zkušenosti s nimi.

Kulatý stůl se zástupci firem a institucí 
v oborech informatiky, fyziky a geografie 
26. 4. 2012
•   Program tvořily především prezentace jednotli-

vých zástupců z firemního prostředí, kteří předsta-
vili své společnosti a nastínili možnou spolupráci 
s PřF UJEP.

•   Velmi důležitým bodem byla také zpětná vazba 
týkající se zaměření studijních oborů a jejich ab-
solventů.

Připravujeme:
•   Workshop společně s Krajským úřadem Ústeckého 

kraje, se zaměřením na konkrétnější formy spolu-

práce s podniky, konkrétní představy o možnostech 
praxí a stáží studentů a zapojení odborníků ve výu-
ce. Předpokládaný termín konání je listopad 2012.

•   a mnohé další…

Aktuální informace naleznete na: 
http://parnet.ujep.cz

PříKlADy MoŽNých INSTITucí, 
KDE lZE PRAXI čI STÁŽ 
REAlIZovAT v RÁMcI STuDIA 
NA KATEDřE chEMIE
•   Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s, 

Ústí nad Labem

•  Lovochemie, a. s., Lovosice

•  Glanzstoff Bohemia s.r.o., Lovosice

•   Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 
se sídlem v Ústí nad Labem

•  UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov

•   Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., 
Ústí nad Labem

•  Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem

•   Krajský úřad Ústeckého kraje (odbor regionálního 
rozvoje, územního plánování, životního prostředí, 
strategie přípravy a realizace projektů)

•   Magistrát města Ústí nad Labem (odbor životní-
ho prostředí, územního plánování, strategického 
rozvoje)

•   Vodní sklo, a. s., Provozovna Ústí nad Labem

•  a mnoho dalších odborných institucí

V rámci realizace projektu 
„PARNET – partnerská síť“ 
máte možnost absolvovat 
pětidenní stáže a praxe, 
které vám umožní
•   možnost vyzkoušet si kvalifikovanou práci 

u potenciálních budoucích zaměstnavatelů

•  ověřit své znalosti v praxi

•   získat kontakt s možným budoucím 
zaměstnavatelem

•  získat nové odborné znalosti

•  prohloubit dlouhodobou spolupráci

•   získat finanční podporu pro realizaci praxe 
či stáže max. do výše 400 Kč/den (doprava, strava, 
ubytování, vybavení)

Neváhejte a využijte této možnosti!

Přístrojové vybavení laboratoře


