
  

            
 

ZÁPIS 
 

ze schůzky pracovní skupiny: STUDENTŮ - SPS Konané:  8.11.2010 
Přítomni: Dle prezenční listiny Vedeno: Doc. Dastychem 

   
 
Na úvod doc. Dastych přítomné studenty přivítal a seznámil je s hlavními cíly 
projektu i s výsledky řešení projektu za uplynulé období. Byly zhodnoceny 
realizované edukační aktivity - Pracovní dny Roche, exkurze ve FN Brno, odborná 
praxe ve FNB, témata bakalářských prací, Studentský workshop.  
Byly představeny právě probíhající aktivity projektu, které se týkají cílové skupiny 
studentů a do kterých může skupina studentů vstoupit: 
 

• Jsou vytipovány předměty s biomedicínským zaměřením jak z LF a PřF MU 
tak i z VUT Brno. Popis předmětů má jednotnou strukturu (název; hodinová 
dotace; sylabus, témata přednášek, témata prakt. cvičení, učební opory, 
audiovizuální pomůcky). Počítáme se zveřejněním přednášených témat 
v jednotlivých předmětech s uvedením místa, dne a hodiny přednášky. 
Přednášky budou přístupné pro zájemce z řad studentů partnerů. Po 
domluvě případně i účast na vybraných praktických cvičeních.  

• V druhém výstupu této aktivity bude možná reciproční výměna témat a 
přednášejících včetně vybraných praktických cvičení mezi partnery.   

• V třetím výstupem bude vytvořeno prostředí pro možnost  zapsání 
vytipovaných předmětů z nabídky partnerů projektu – včetně možnosti 
získání kreditů. 

• Materiály i s popisem záměrů uvedených aktivit budou uvedeny na webu, kde 
se otevře na toto téma diskusní fórum. 

• Od SPS se očekává zpětná reakce. 
• Informační bulletin PES - nabídnuta spolupráce na vydání druhého čísla 
• Informace o administrativě projektů v rámci Operačního programu 

vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) podporovaných Evropským 
sociálním fondem - v příštím roce, dle zájmu. 

 
Na závěr byli studenti seznámeni s plánovanými aktivitami projektu pro 
nadcházející období: Pracovní dny Roche, Pracovní den ve FNB, Technický seminář 
a v neposlední řadě Studentský workshop na jaře 2011. 
Na přání studentů z VUT se uskuteční exkurze v UKB.  
 
Studenti byli vybídnuti k registraci na webových stránkách projektu - k tzv. odběru 
novinek. K dispozici jsou veškeré dokumenty týkající se projektu, fotogalerie, 
možnost zápisu do edukačních aktivit. 
 
Zapsala: Jana Dvořáková 


