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Hlavní cíle projektu
•  posílení spolupráce a prohloubení vztahů mezi Univerzitou Pardubice a partnerem projektu Technologickou 

platformou „Interoperabilita železniční infrastruktury“ 
•  získávání nových vazeb s dalšími domácími i zahraničními institucemi ze sféry vzdělávací, výzkumné 

i komerční
• získávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí 
•  tuzemské a zahraniční studijní pobyty na vědeckých a výzkumných pracovištích univerzit a komerčních 

subjektů pro studenty a akademické pracovníky 
• podpora aktivní účasti na tuzemských i zahraničních konferencích, veletrzích a výstavách 
• předávání zkušeností cílovým skupinám
• zkvalitnění výuky přenesením získaných poznatků

Inovace bakalářských a magisterských studijních programů

• Dopravní technologie a spoje  • Informační technologie
• Stavební inženýrství  • Elektrotechnika a informatika

Inovace doktorských studijních programů

• Technika a technologie v dopravě a spojích  • Elektrotechnika a informatika



V rámci projektu bude realizováno pět klíčových aktivit
KA1. Získávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí 
KA2. Tuzemské a zahraniční studijní pobyty na VaV pracovištích univerzit a komerčních subjektů
KA3.  Aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích (včetně podílu na jejich organizování), 

veletrzích a výstavách
KA4. Předávání zkušeností cílovým skupinám, včetně zdůraznění role tutorování 
KA5. Mentorování (tutoring) po dobu pobytu členů CS na hostující instituci

Partner projektu
Národní Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“

Zájmové Sdružení dvaadvaceti podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných 
a projektových organizací z odvětví železničního stavebnictví, kteří se podílí na 
investiční výstavbě a údržbě železniční infrastruktury České republiky, v oblastech 
infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení.

Kontakty
Manažer projektu, Dopravní fakulta Jana Pernera
doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.
telefon 466 036 394
e-mail alexander.chlan@upce.cz

Manažer projektu, Národní Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“
Ing. Bohuslav Dohnal
e-mail bohuslav.dohnal@sizi.cz

Kontaktní osoba, Fakulta elektrotechniky a informatiky
prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
telefon 466 036 645
e-mail antonin.kavicka@upce.cz

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách projektu: 
http://projekty.upce.cz/posta

www.uni-pardubice.cz

• připravujeme odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí
• rozvíjíme šedesátiletou tradici vysokoškolského vzdělávání ve městě
• jsme jedinou univerzitou v Pardubickém kraji
• trvale přispíváme k rozvoji vzdělanosti a vědeckého poznání 
• nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy ve sto třiceti oborech
• pěstujeme univerzální šíři vědních disciplín – přírodní, technické, společenské, zdravotnické i umělecké 
• vytváříme mezinárodní tvůrčí prostředí – jsme aktivní součástí evropského vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného prostoru

Univerzita Pardubice


