Vážení kolegové,
dovolte, abych Vám připomenula, že je možné se v dalším kole přihlásit o Balíček
odborných kompetencí v projektu „Zvyšování odborných kompetencí akademických
pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě“ (OKAPOUSU).
Co umožňuje Balíček odborné kompetence? Co můžete získat?
V rámci Balíčku odborné kompetence můžete získat:
1) Finance na realizaci odborné konzultace v rozsahu 20 hodin u vybraného odborníka
z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe. Tato
konzultace bude zaplacena z financí projektu.
2) Finance na cestovné do místa působení vybraného odborníka.
3) Finance na zpracování materiálů – odborného textu i následnou realizaci kurzu s cílem
předat vaše nové znalosti dál studentům.
Projekt vychází z toho, že akademičtí pracovníci mohou sice získávat nové informace
klasickým způsobem, absolvováním speciálních kurzů, vlastním samostudiem, výjezdem do
zahraničí apod., avšak absolvování odborných kurzů je problematické. Obzvlášť
problematické je to pro nastupující asistenty, kteří se chtějí věnovat specifickým oblastem.
Tento projekt umožňuje domluvit si odbornou individuální konzultaci s odborníky, kteří se
zabývají i úzkou odbornou problematikou směřující k vědě a výzkumu.
Co musíte udělat?
1) Přihlásit se k získání Balíčku OK. Vyplnit přihlášku, zkonzultovat termíny pro váš
Balíček OK, realizovat konzultace. (Termín 3. kola: do 31.5.2012.)
2) Znalosti, které získáte na konzultaci předat studentům, kolegům na pracovišti – a to
realizací kurzu k dané tématice, pro který připravíte studijní odborný text a e-learnigovou
podporu kurzu (s pomocí garanta LMS projektu). Dále připravíte rozšířenou anotaci pro
sborník, který bude vydán v průběhu řešení projektu s ISBN.
Vše je finančně podpořeno z projektu.
Pokud se vám projekt líbí, další informace o projektu, které budou průběžně doplňovány,
najdete na webu projektu: http://projekty.osu.cz/okapousu/.
Možnosti zapojení do projektu a získání financí pro Balíček OK, s Vámi rovněž zkonzultuje
RNDr. Petra konečná, PhD., petra.konecna@osu.cz

Ráda bych Vás rovněž pozvala na podrobnější seznámení s projektem, které se bude
konat 15.5.2012 ve 13:00 hodin v místnosti A308. Svoji účast, prosím, potvrďte mailem na:
hana.konderlova@osu.cz.
Za řešitelský tým projektu
Ing. Eva Burianová, Ph.D.
vedoucí projektu

