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Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
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Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0062
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Hlavní cíle projektu
•  dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické u partnerů 

projektu, tj. stáže v laboratořích a v provozu
•  zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy)
•  zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe
•  vznik interaktivního komunikačního portálu www.ceskachemie.cz
•  propojení vědecko-výzkumné aktivity univerzity Pardubice a průmyslových partnerů (společné diplomové práce)
•  rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými, výzkumnými a vývojovými pracovníky v daném oboru 
•  vytvoření Centra profesních kontaktů, které bude poskytovat relevantní informace o realizaci projektu, projektových 

aktivitách vůči aplikační sféře a zaměstnavatelskému sektoru a dalších aktivitách
•  workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu



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

Fakulta chemicko-technologická

V rámci projektu Partnerství pro chemii jsou realizovány čtyři klíčové aktivity:
KA01:  Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi

a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem
KA02:  Komunikační a informační platformy 
KA03:  Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími 

institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem
KA04:  Podpora kontaktních míst institucí terciálního vzdělávání a V a V institucí určených pro veřejnost 

a podnikatelský sektor

•  připravujeme odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí
•  patříme ke špičce ve vědě a výzkumu v ČR
•  rozvíjíme šedesátiletou tradici chemického vysokoškolského vzdělávání ve městě
•  nabízíme 23 bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů ve 43 oborech, z nichž 

řada studijních oborů je unikátních
•  v akademickém roce 2011-2012 máme 2215 studentů – z toho 250 studentů v doktorském studiu
•  pěstujeme  vědní disciplíny – ve vědě a výzkumu patříme ke špičkovým pracovištím v ČR a EU – nový 

komplex FChT byl otevřen v roce 2009

•  realizace odborných praxí a stáží studentů VŠ
•  vytvoření spolupráce studentů VŠ s odbornými pracovníky partnera na diplomových pracích
•  realizace tematických seminářů a přednášek z oblasti chemie na VŠ a také na pravidelných interaktivních 

seminářích z oblasti aplikace chemie do praxe chemických podniků

• koordinátor aktivit projektu, tvorba metodiky
• realizace odborných stáží a praxí studentů VŠ
• evaluace výsledků praxí, stáží a metodiky Centra profesních kontaktů

Partneři projektu

Kontakty
Univerzita Pardubice, FChT
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. 
telefon 466 037 277
e-mail petr.kalenda@upce.cz  

Univerzita Pardubice, FChT
doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. 
telefon 466 037 053
e-mail libor.capek@upce.cz


