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VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE
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POKYNY A PŘIHLÁŠKA
DLOUHODOBÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE A DOKTORANDY
KA07 - Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - zvyšování
personálních kapacit a pedagogických kompetencí pracovníků ČVUT
Program nabízí:
■ MOŽNOST VOLBY VLASTNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU
■ KONTINUÁLNÍ JAZYKOVOU VÝUKU PO DOBU AŽ 5 SEMESTRŮ
■ MODULY APLIKOVANÉ ANGLIČTINY NA KONKRÉTNÍ PROBLEMATIKY A TÉMATA
■ ROZVOJ MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ DLE VOLBY A POTŘEB ÚČASTNÍKŮ
V rámci programu budou realizovány vzdělávací moduly pro zaměstnance a doktorandy ČVUT.
Základní podmínkou pro zapojení je vyplnění přihlášky a sestavení vzdělávacího plánu (výběr
modulů) v celkovém rozsahu minimálně 80 hodin, které zaměstnanci/doktorandi absolvují
v průběhu 3 – 6 semestrů. Na výběr kromě jazykových modulů budou moduly se zaměřením na
prezentační dovednosti, rétoriku, osobnostní rozvoj apod.
Přihláška:

PŘIHLÁŠKA
Pro přihlášení klikněte na tlačítko.
Následně budete přesměrováni na
stránky office365.cvut.cz, kde se po zadání Vašeho uživatelského jména ve tvaru
username@cvut.cz a jednotného hesla ČVUT zobrazí přihlašovací formulář.
Cílová skupina – kdo se může přihlásit:
Prioritní cílovou skupinou jsou
■ Akademičtí / vědečtí a pedagogičtí zaměstnanci ČVUT (hlavní pracovní poměr plný i částečný
úvazek), kteří na ČVUT učí
dále pak
■ Doktorandi ČVUT, kteří na ČVUT učí
■ Administrativní a technickohospodářští zaměstnanci ČVUT (hlavní pracovní poměr plný i
částečný úvazek)
■ Zaměstnanci ČVUT na DPČ/DPP

Termín realizace:
2017/10 – 2021/01

Organizace výuky:
V závislosti na obsahu bude výuka probíhat
■ kontinuálně v semestru v pravidelných lekcích
■ půldenních nebo celodenních výukových blocích ve zkouškovém období a před začátkem
akademického roku (hlavně v prvním, druhém a třetím týdnu v září 2018 a 2019).
Od října 2017 do ledna 2021
Zaměření modulů:
Program má 4 základní zaměření, která jsou naplňována různými konkrétními moduly (viz níže):
■ jazykový rozvoj ■ pedagogický rozvoj ■ osobnostní rozvoj ■ technický rozvoj
Kapacita aktivity
124 – 155 podpořených osob
Podmínky zařazení a studia:
■ Vyplnit on-line přihlášku a v ní vybrat moduly v celkovém hodinovém rozsahu minimálně 80
hodin (1 h = 60 minut). Na základě projeveného zájmu o jednotlivé moduly budou v období
2017-2020 přihlášeným účastníkům nabízeny konkrétní moduly (kurzy) k zařazení. V
odůvodněných případech je možné v průběhu realizace změnit vzdělávací plán – výběr
modulů.
■ Účastnit se výuky vybraných modulů
■ Vyplnit hodnocení
■ Vyplnit kartu účastníka projektu (statistická data)
Kontakty:
Mgr. Tomáš Groll – koordinátor aktivity; tomas.groll@cvut.cz
PhDr. Svatava Švihlíková – administrátor aktivity, měkké dovednosti;
svatava.svihlikoval@cvut.cz
PhDr. Marie Plíčková – administrátor aktivity, jazyková výuka; marie.plickova@cvut.cz
Přehled plánovaných modulů:
Angličtina - kontinuální jazykový rozvoj
Němčina- kontinuální jazykový rozvoj
Anglická konverzace
English for Academic Purposes I a II
Academic Writing
Office English
Paměťové metody
Presentation skills
Rétorika pro akademické pracovníky
Sebepoznání a osobní rozvoj
Specifika výuky studentů s SPU a handicapem
VŠ pedagogika
Kreativita a inovační myšlení
Anotace modulů naleznete v samostatném dokumentu na webu MÚVS.

