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Projekt je zaměřen na modernizaci tří doktorských výzkumně zaměřených studijních
programů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TU Ostrava: Materiálové
vědy a inženýrství, Tepelná technika a paliva v průmyslu a Metalurgická technologie.
Cíle projektu:





přispět ke zkvalitnění lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji prostřednictvím
modernizace tří klíčových, výzkumně zaměřených doktorských studijních programů,
s důrazem na reflexi požadavků průmyslové praxe a aplikační sféry.
zvýšit kvalitu, profilaci a relevanci pro trh práce uvedených studijních programů.
zvýšit účast špičkových pracovníků – odborníků z aplikační sféry i ze zahraničí na
fakultě.

Zaměření projektu je v souladu s Národní RIS3 strategií včetně její krajské přílohy, v souladu
se Strategickým plánem rozvoje VŠB-TUO do r. 2020 a s Rámcem rozvoje VŠ do r. 2020.
Aktivity projektu a jejich obsah:
KA1: Řízení projektu
Odborné a administrativní zabezpečení realizace projektu.
KA2: Modernizace 3 studijních programů

Přepracování studijních programů Materiálové vědy a inženýrství, Tepelná technika a paliva
v průmyslu a Metalurgická technologie a jejich nová akreditace. Do studijních programů
budou zapracovány mj.



stáže studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů relevantních ke studovanému
výzkumně zaměřenému studijnímu programu
individuální výuka a zapojení studentů Bc. a Mgr. studijních program do výzkumu.

Po schválení akreditačního spisu proběhne formální příprava studijních programů k zahájení
výuky.
KA3: Zapojení odborníků v rámci modernizace studijních programů
Do úprav studijních programů budou aktivně zapojeni 3 odborníci z praxe a 3 odborníci
ze zahraničí (celkem 9) za každý upravovaný studijní program. Doba jejich zapojení ve svém
součtu nepřesáhne 6 měsíců.
V úvodní fázi projektu budou uspořádány dva společné workshopy, na kterých bude
dojednána míra a forma zapojení odborníků do procesu přípravy akreditace, prezentovány
poznatky přizvaných expertů z aplikační sféry i zkušenosti při vytváření SP.
Odborníci z praxe zformulují požadavky na profil absolventa a společně je zapracují do
příprav doktorských SP, zprostředkují podklady pro tvorbu studijních materiálů,
které umožní prohloubit znalosti aplikační sféry.
Zahraniční odborníci přispějí svými zkušenostmi z přípravy SP srovnatelného zaměření
a zahraničním know-how, používaným při výuce na konkrétní vysoké škole.
KA4: Podpora zahraničních stáží interních pracovníků
Aktivní účast 3 akademických či výzkumných pracovníků za každý studijní program
na zahraničních odborných konferencích, seminářích, workshopech, prohlídkách laboratoří
a specializovaných pracovišť, s cílem získané zkušenosti a poznatky implementovat
do modernizovaného SP v procesu tvorby akreditačního spisu a tvorby studijních materiálů.
KA5: Podpora Ph.D. studentů formou zahraničních stáží
Vybraný student doktorských studijních programů (celkem 3 studenti) absolvují v průběhu
druhého ročníku minimálně jeden semestr trvající stáž na zahraničním univerzitním
pracovišti srovnatelného odborného zaměření.

