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

Projekt „PARNET – partnerská síť“ je podpořený státním rozpočtem ČR a Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Katedra informatiky

PRAXE A STÁŽE
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

KONTAKTY:

Ing. Pavel Kuba

hlavní projektový manažer
e-mail: pavel.kuba@ujep.cz
telefon: 475 283 903

Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.

koordinátor za katedru informatiky
e-mail: jiri.barilla@ujep.cz
telefon: 475 283 906

září 2011–srpen 2014
http://parnet.ujep.cz

„Vytvoření sítě spolupracujících institucí bude
pozitivně působit nejen v oblasti vzdělávání
studentů, ale rovněž i v aplikační sféře, kde budou teoretické poznatky využity v praxi.“

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, biologie a fyziky. Poté se prezentovali i někteří z hostů,
především zástupci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Výzkumného ústavu anorganické chemie a.s. Dalšími významnými hosty byli
zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, Spolku
pro chemickou a hutní výrobu a.s., Glanzstoff-Bohemia, s.r.o. a PANalytical B.V.
• Cílem tohoto setkání bylo nalézt vhodné spolupráce 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 diskutovány 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 jednotlivých zástupců z firemního prostředí, kteří představili své společnosti a nastínili možnou spolupráci
s PřF UJEP.
• Velmi důležitým bodem byla také zpětná vazba
týkající se zaměření studijních oborů a jejich absolventů.
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 výuce. Předpokládaný termín konání je listopad 2012.
• a mnohé další…
Aktuální informace naleznete na:
http://parnet.ujep.cz
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 dastra
A
Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ
Autodesk spol. s. r. o.
Blue.point Solutions, s. r. o.
CDL SYSTEM a.s. Ústí nad Labem
COM PLUS CZ a.s
Český statistický úřad Ústí nad Labem
DELL Computer, spol. s r. o.
DATRON, a. s.
Enlogit s. r. o.
Eurocentrum Ústí nad Labem
FIT ČVUT Praha
FÚ AV ČR v Praze
Infor Consulting Services
Magistrát města Ústí nad Labem
Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
a mnoho dalších odborných institucí

V rámci realizace projektu
„PARNET – partnerská síť“
máte možnost absolvovat
pětidenní stáže a praxe,
které vám umožní
• m
 ožnost 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!

Laboratoř počítačových technologií

