Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu
v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006

Fakulta/Ústav:
Název projektu:
Číslo přidělené projektu v r. 2006:
Zařazen v programu:
Zařazen v podprogramu:
Řešitel:
Přidělené prostředky celkem:

Univerzita Pardubice/ Fakulta chemicko-technologická,
Zvyšování pedagogické úrovně začínajících akademických
pracovníků FChT
330
3
c
Petr Mikulášek, prof. Ing., CSc.
75 tis. Kč

1. Naplnění deklarovaných cílů
Navržený projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice a Fakulty chemicko-technologické a jeho
aktualizací na rok 2006.
Projekt se stal součástí programů celoživotního vzdělávání na Fakultě chemicko-technologické UPa.
Způsob řešení formou dvousemestrálního kurzu organizovaného ve spolupráci FChT a Centra pro
studium vysokého školství předpokládal využití pracovníků CSVŠ a erudovaných vysokoškolských
pedagogů, kteří se na realizaci kurzů podíleli.
Cílem projektu bylo rozvíjet pedagogickou způsobilost zejména mladých, začínajících akademických
pracovníků, kteří jako absolventi technické vysoké školy postrádají pedagogické vzdělání, ale i
učitelů, kteří usilují o využívání moderních výukových postupů. Důvodem podání projektu byla
skutečnost, že ne vždy je odborná způsobilost akademických pracovníků zárukou kvality
pedagogického působení, což se může negativně odrazit na znalostech a schopnost jejich posluchačů.
Mladým pedagogům může absolvování programu vysokoškolské pedagogiky usnadnit a urychlit
hledání optimálních pedagogických metod a přístupů.

2. Zhodnocení postupu řešení
Kurzu se účastní 16 akademických pracovníků fakulty. Kurz probíhal ve dvou týdenních
soustředěních v rozsahu 51 hodin, další studium bylo individuální z připravených textů a doporučené
studijní literatury. Účastníci kurzu plní úkoly, na základě kterých jsou hodnoceni. První soustředění
proběhlo v červnu 2006 a druhé se uskuteční v únoru 2007.

3. Kontrolovatelné výstupy projektu
Zárukou kvality kurzu „vysokoškolská pedagogika pro učitele inženýry podle evropských standardů
IGIP“ je akreditace, kterou Centrum pro studium vysokého školství obdrželo od Mezinárodní
společnosti pro inženýrskou pedagogiku (IGIP) jako instituce přiznávající evropskou kvalifikaci
učitelů technických předmětů.
Úroveň znalostí účastníků kurzu byla ověřována skládáním zápočtů a zkoušek z absolvovaných
předmětů. Vzhledem k tomu, že druhá část kurzu proběhne v únoru 2007, závěrečné zkoušky a
obhajoby závěrečných prací se teprve uskuteční..
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4. Přehled čerpání finančních prostředků
4.1 Tabulka: Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu

330
Zvyšování pedagogické úrovně akademických
pracovníků FChT

Číslo a název projektu

Program

3c

Řešitel (jméno a příjmení, titul,
pracoviště)

Petr Mikulášek, prof. Ing., CSc.
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Kapitálové
finanční
prostředky

Z toho

Dlouhodobý nehmotný majetek
(SW, licence)
Samostatné věci movité (stroje,
zařízení)

Celkem kapitálové finanční prostředky

Běžné
finanční
prostředky
Mzdy

Z toho

Přidělená
dotace na
Čerpání
řešení
dotace
projektu
(ukazatel I)
0
0
0

0

0

0

Přidělená
dotace na
Čerpání
řešení
dotace
projektu
(ukazatel I)
0
0

Pohyblivé složky mzdy

0

0

Odměny dle dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr

0

0

Odvody na sociální a zdravotní
pojištění

0

0

Drobný majetek

0

0

Materiální náklady

0

0

75

75

Cestovní náhrady

0

0

Stipendia

0

0

75

75

Služby a náklady nevýrobní
povahy

Celkem běžné finanční prostředky
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4.2 Komentář k čerpání finančních prostředků
Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, přidělená dotace byla zcela vyčerpána. Finanční prostředky byly
použity na pokrytí nákladů CSVŠ na zajištění kurzu.

Vyjádření děkana fakulty:
Řešený projekt byl v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice a Fakulty chemicko-technologické do roku 2010 a s
jeho aktualizací pro rok 2006.

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
děkan FChT
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