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O PROJEKTU
Projekt řeší zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a zvýšení jejich relevance pro trh práce.
Zavádí nové formy výukových metod, vytváří nové studijní programy, posiluje internacionalizaci
univerzity a vazby mezi univerzitou a jejími absolventy. Zavádí metody pro zvýšení účasti studentů se
specifickými potřebami a strategii práce se studenty SŠ s cílem zvýšit jejich zájem o studium na VŠ.
Zvyšuje kapacity řídících pracovníků VŠ a zvyšuje kvalitu strategického řízení VŠ.
CÍLE PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je zvýšit relevanci vzdělávacích aktivit VŠB-TUO pro potřeby trhu práce. To
znamená dosáhnout stavu, kdy vzdělávací aktivity univerzity jsou v souladu s potřebami a specifiky
trhu MSK a všech cílových skupin.
Dílčími cíli jsou:
1) Začít systematicky na celé VŠ pracovat se studenty SŠ ještě před jejich studiem na VŠ - zvýšit zájem
studentů SŠ o studium na VŠ, usnadnit studentům přechod ze SŠ na VŠ
2) Na VŠ připravit takové studijní programy, které odpovídají potřebám trhu a připravují absolventy
pro praxi
3) Tyto a další programy vyučovat v takovém systému vzdělávání, který je efektivní, finančně stabilní,
atraktivní a připravuje absolventy pro praxi – zvýšit kvalifikace a pedagogické kompetence
akademických pracovníků, zavést nové moderní formy výuky, zvýšit kapacity a znalosti řídících
pracovníků v oblasti řízení VŠ a v oblasti projektového managementu, zlepšit strategické a projektové
řízení na univerzitě

4) Snižovat studijní neúspěšnost zejména v oblasti matematiky a pracovat se specifiky SsSP
5) Vybavit absolventy přenositelnými kompetencemi požadovanými v praxi - studentům během
studia nabídnout mezinárodní rozměr a kontakt se zahraničím a zvýšit počet anglicky vyučovaných
předmětů
6) Se studenty udržet kontakt i po ukončení studia a zapojit je zpět do výuky - vytvářet databázi
absolventů, získávat od nich zpětnou vazbu a přenášet tyto informace zpět do výuky
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