Vedení Fakulty strojní ZČU v Plzni se
setkalo s potenciálními průmyslovými
partnery z oboru AUTOMOTIVE
Pracovní seminář se konal pod záštitou děkana Fakulty strojní ZČU v Plzni
a proděkana pro spolupráci s praxí Fakulty strojní ZČU v Plzni .
Zástupci vedení Fakulty strojní ZČU v Plzni se 14.5.2015 setkali s potenciálními
partnery z oboru AUTOMOTIVE. Děkan doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. představil
činnosti fakulty a její jednotlivé zaměření v rámci kateder. Fakulta v současné
době připravuje dlouhodobý záměr fakulty a spolupráce s průmyslovými
podniky bude jedním z pilířů tohoto dlouhodobého záměru a fakulta se pokusí
zapracovat požadavky průmyslových podniků do svého plánu a vytvoří tak pole
pro další úspěšnou spolupráci.
Síla AUTOMOTIVE průmyslu je velmi široká a silná, budeme rádi za pevnější
propojení s automotive podniky a uvažujeme o zřízení tzv. „Automotive
univerzity“. „Chceme vzdělávat nejen mladé lidi, ale chceme toto vzdělávání
pojmout jako celoživotní proces a nabídnout vzdělávání od studentů až po
vzdělávání v daném oboru ve firmách. Nabízíme možnost využití potenciálu nejen
FST ZČU, ale i celé naší univerzity.“ uvádí děkan FST ZČU v Plzni doc. Ing. Milan
Edl, Ph.D..
Zástupce Regionálního technologického institutu přiblížil potenciálním
partnerům nejnovější vybavení v laboratořích, zaměření RTI a možnosti
spolupráce na konkrétních příkladech činností a výzkumů a nabídl možnost
propojení vědy a výzkumu s praxí v daných podnicích.
Proděkan pro výzkum, vývoj a inovace doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. přiblížil
možnosti a limity spolupráce FST ZČU s průmyslovými podniky. FST ZČU nabízí
spolupráci v různých oblastech vzdělávání, vědy a techniky, přenesení do praxe a
také v oblasti mezinárodní spolupráce. V rámci prezentace zmínil i konkrétní
návrhy spolupráce. „Limity spolupráce vidím především v uvědomění si výhodnosti
a nutnosti spolupráce ze strany podniků a univerzity.“ zmínil proděkan pro
výzkum, vývoj a inovace doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D..
Zúčastněné firmy představují průmyslovou hnací sílu v našem regionu a i v rámci
celé České republiky. Zástupci firem formulovali jasné a konkrétní požadavky na
spolupráci a hlavně na technickou, jazykovou vybavenost absolventa. Současně
nabídli možnosti pracovních a studijních stáží pro stávající studenty, kteří tak
získají jasnou představu o svém dalším uplatnění a o reálném životě ve firmě.
Na závěr si účastníci pracovního semináře prošli nové prostory RTI.

