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Dopravní fakulta Jana Pernera
únor
Předpjaté mostní konstrukce model TDA
Školení ESA.
pořadatel:

Katedra dopravního stavitelství,
SCIA Brno
termín:
únor 2011
místo konání:
DFJP - Katedra dopravního stavitelství
kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.
telefon:
466 036 439
fax:
466 036 747
e-mail:
jiri.pokorny@upce.cz

Elektrotechnická zařízení v dopravě
Odborný seminář je zaměřen na problema tiku elektro technických a elektronických zařízení v dopravě (železniční a silniční) a témata s tím související
(i mimo oblast elektrotechniky). Předpokládá se účast doktorandů a akademických pracovníků DFJP a FEI i odborníků z praxe.
pořadatel:
Katedra elektrotechniky, elektronika zabezpečovací
techniky v dopravě
termín:
únor 2011
místo konání:
Dopravní fakulta Jana Pernera
kontaktní osoba: doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D.
tel.:
466 036 427
fax:
466 036 497
e-mail:
radovan.dolecek@upce.cz

březen
Technická tvůrčí činnost, právní ochrana nových řešení,
vymáhání práv plynoucích z průmyslového vlastnictví v EU
Přednáška bude navazovat na přednášku ARID Hradec Králové.
pořadatel:
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací
techniky v dopravě
termín:
březen 2011
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.
telefon:
466 036 405
fax:
466 036 497
e-mail:
stanislav.gregora@upce.cz
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du ben
Radioelektronika 2011
21. mezinárodní konference organizovaná českými a slovenskými technickými univerzitami. Hlavní témata jsou elektronické obvody a systémy, zpracování signálů a aplikace, antény, mikrovlny a světelné vlny. Konference je uvedená v IEEE Xplore a Conference Proceedings Citation Index - ISI Web of
Knowledge.
pořadatel:
VUT Brno, ČVUT Praha, SVUT Bratislava, ZČU Plzeň,
TU Košice, DFJP - Katedra elektrotechniky, elektroniky
a zabezpečovací techniky v dopravě,
IEEE Czechoslovakia Section (technický sponzoring)
termín:
19. - 20. dubna 2011
místo konání:
Brno, hotel Myslivna
kontaktní osoba: prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
(jeden z garantů konference)
telefon:
466 036 293
fax:
466 036 497
e-mail:
vladimir.schejbal@upce.cz

INFOTRANS 2011
Informační technologie v dopravě
Cílem mezinárodní konference je prezentace výzkumu a vývoje praktických
aplikací informačních technologií v organizacích zaměřených na tvorbu aplikačního SW a HW v dopravě. Dále je cílem přiblížit nové vědecké a metodické poznatky, které mají předpoklad realizace v dopravních, logistických a
ekonomických aplikacích informatiky. Zároveň by se mělo jednat o diskusní
platformu pro řešení problémů interakce vědy a výzkumu a praktické realizace, respektive společné setkání těchto řešitelů.
pořadatel:
DFJP - Katedra informa tiky v dopravě,
FEI - Katedra softwarových technologií
termín:
28. dubna 2011
místo konání:
Pardubice, hotel Zlatá štika
kontaktní osoba: Ing. Viktor Patras
telefon:
466 036 123
fax:
466 036 094
e-mail:
viktor.patras@upce.cz
URL:
http://infotrans.upce.cz

Dny dopravní bezpečnosti na Dopravní fakultě Jana Pernera
Akce je zaměřena na začínající řidiče věkových skupin 14 - 18 roků, pro studenty Univerzity Pardubice i pro širokou řidičskou obec. Hlavním tématem
je používání bezpečnostních pásů při jízdě. Jejich funkčnost si budou moci
zájemci vyzkoušet na dvou trenažérech. První, trenažér nárazu, je součástí
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představení „BESIP Teamu“ a jeho doprovodného programu. Druhým trenažérem je trenažér překlápění, kde dochází k simulaci překlopení vozidla
přes střechu. Dopravní policie se představí se svojí technikou.
pořadatel:
Katedra dopravních prostředků,
KÚ Pardubice, oddělení lidských zdrojů
termín:
28. dubna 2011
místo konání:
Dopravní fakulta Jana Pernera
kontaktní osoba: Ing. Pavel Svoboda
tel.:
466 036 493
fax.:
466 036 094
e-mail:
pavel.svoboda@upce.cz

Dny dopravní bezpečnosti na Dopravní fakultě Jana Pernera
Seminář bude zaměřen na představení defenzivní jízdy s návazností na činnost řidiče při dopravní nehodě před příjezdem složek IZS. Program přednášek: Správný způsob jízdy - Ing. Aleš Hruška, Činnost účastníků dopravní nehody před příjezdem IZS z pohledu: Hasičů - Ing. Vítězslav Felcman, Záchranné služby - MUDr. Pavel Svoboda, Dopravní policie - Ing. Václav Bašta.
pořadatel:
Katedra dopravních prostředků,
KÚ Pardubice, oddělení lidských zdrojů
termín:
29. dubna 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula, posluchárna A2
kontaktní osoba: Ing. Pavel Svoboda
tel.:
466 036 493
fax.:
466 036 094
e-mail:
pavel.svoboda@upce.cz

květen
Energeticky příznivá doprava
Odborný seminář je určen pro účastníky z firem, které se zabývají provozováním dopravních systémů a účastníky z průmyslových podniků v oblasti dopravy. Bude zaměřen na nová technická řešení dopravních systémů optimalizovaných po stránce energetické spotřeby (alternativní pohony, rekuperace,
ne tradič ní zdro je ener gie, …). Přednáš ky bu dou před ne se ny pracov ní ky
KEEZ a odborníky z praxe.
pořadatel:
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací
techniky v dopravě
termín:
květen 2011
místo konání:
Dopravní fakulta Jana Pernera
kontaktní osoba: prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
telefon:
466 036 450
fax:
466 036 497
e-mail:
jaroslav.novak@upce.cz
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Šíření vln - metama teriály a aplikace
12. seminář Šíření vln - metama teriály a aplikace pořádá tradičně KEEZ. Je
určen jak pro učitele a studenty z českých a slovenských univerzit, tak i pro
širší odbornou veřejnost (vzhledem k 80leté úspěšné tradici výroby sdělovací techniky v Pardubicích) a seznamuje s nejmodernějšími trendy.
pořadatel:
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací
techniky v dopravě,
IEEE Czechoslovakia Section (technický sponzoring)
termín:
12. května 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Karel Dvořák
telefon:
466 036 440
fax:
466 036 497
e-mail:
karel.dvorak@upce.cz

Advanced Manufacturing and Repair Technologies
in Vehicle Industry
XXVIII. International Colloquium
Jedná se o další z řady pravidelných setkání akademických pracovníků z pěti
evropských zemí (Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko a ČR), zaměřených
na problematiku pokrokových výrobních a opravárenských technologií v dopravní technice, jehož se od samého začátku aktivně účastní i zástupci DFJP.
pořadatel:
Dopravní fakulta Jana Pernera,
Asociace strojních inženýrů,
klub MI - Pardubice
termín:
25. - 27. května 2011
místo konání:
Svitavy, hotel Schindlerův háj
kontaktní osoba: doc. Ing. Libor Beneš, Dr.
tel.:
466 036 188, 465 533 006
fax:
465 533 006
e-mail:
libor.benes@upce.cz

Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi.
Současný stav a perspektivy
Seminář bude tradičně zaměřen do oblasti využití operačního výzkumu v doprav ních a lo gis tic kých sys té mech. Dis ku se bude ve de na o sou čas ných
možnostech uplatnění optimalizačních metod a směru dalšího vývoje a s tím
souvisejícími změnami studijních plánů posluchačů vysokých škol s dopravním zaměřením.
pořadatel:
Katedra informatiky v dopravě
termín:
28. - 29. května 2011
místo konání:
DFJP - Katedra informa tiky v dopravě
kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Volek, CSc.
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telefon:
fax:
e-mail:

466 036 644
466 036 094
josef.volek@upce.cz

září
Nové poznatky a problémy při statickém řešení konstrukcí
pomocí Evrocodu
pořadatel:

Katedra dopravního stavitelství,
ČKAIT Pardubice
termín:
září 2011
místo konání:
DFJP - Katedra dopravního stavitelství
kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.
telefon:
466 036 439
fax:
466 036 747
e-mail:
jiri.pokorny@upce.cz

říjen
Elektrické výzbroje moderních kolejových vozidel
Jedná se o společný dvoudenní odborný seminář pracovníků KEEZ a firmy
Siemens s.r.o. Předpokládá se účast studentů DI-EZD. Seminář bude zaměřen na technická řešení elektrovýzbrojí kolejových vozidel závislé trakce
pořadatel:
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací
techniky v dopravě
termín:
říjen 2011
místo konání:
Malá Skála
kontaktní osoba: prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
telefon:
466 036 450
fax:
466 036 497
e-mail:
jaroslav.novak@upce.cz

Aplikovaná informatika v dopravě
Metodologie řešení úloh diskrétní optimalizace
Seminář bude zaměřen na bilancování výsledků výzkumu v rámci řešení Výzkumného záměru MŠM 0021627505 Teorie dopravních systémů, dílčího
úkolu: Aplikovaná informatika v dopravě, dílčího podúkolu: Metodologie řešení úloh diskrétní optimalizace, který probíhá v létech 2005 - 2012. Seminář
bude tradičně zaměřen do oblasti využití metod operačního výzkumu v dopravních a logistických systémech. Na seminář budou pozváni odborníci ze
spřízněných vysokých škol a výzkumných organizací, kteří se zabývají výzkumem v dopravních a logistických systémech.
pořadatel:
Katedra informatiky v dopravě
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termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

říjen - listopad 2011
DFJP - Katedra informa tiky v dopravě
doc. Ing. Josef Volek, CSc.
466 036 644
466 036 094
josef.volek@upce.cz

listopad
LOGI 2011
Na konferenci, za přítomnosti předních odborníků z ČR a zahraničí, budou
diskutovány otázky zřizování, výstavby a provozování logistických center a
otázky spojené s dotační podporou logistických center z veřejných zdrojů.
pořadatel:
Přepravní laboratoř,
Katedra dopravního managementu, marketingu
a logistiky,
Katedra technologie a řízení dopravy
termín:
listopad 2011
místo konání:
Pardubice, Hotel Harmony Club
kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.,
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
telefon:
466 036 400
fax:
466 036 374
e-mail:
kampf@upce.cz

Moderní železniční doprava
Odborný seminář bude určen pro pracovníky a studenty DFJP, garantem odborné náplně bude KEEZ a firma Siemens, s. r. o. Seminář bude orientován na
technické problémy mechanické a elektrické části moderních kolejových vozidel.
pořadatel:
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací
techniky v dopravě
termín:
listopad 2011
místo konání:
Dopravní fakulta Jana Pernera
kontaktní osoba: prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
telefon:
466 036 450
fax:
466 036 497
e-mail:
jaroslav.novak@upce.cz

TechMat 2011. Perspektivní technologie a materiály
pro technické aplikace
Konference s mezinárodní účastí, 11. ročník. Věnována moderním ma teriálům a technologiím pro strojírenské aplikace.
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pořadatel:

Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů,
Asociace strojních inženýrů,
klub MI - Pardubice
termín:
10. listopadu 2011
místo konání:
Svitavy, hotel Schindlerův háj
kontaktní osoba: doc. Ing. Libor Beneš, Dr.
tel.:
466 036 188, 465 533 006
fax:
465 533 006
e-mail:
libor.benes@upce.cz

ŽelAktuel 2011
17. ročník tradičního kolokvia, které se zabývá aktuálními problémy a úkoly
železniční dopravy z pohledu státní správy, manažera infrastruktury, dopravců a průmyslu.
pořadatel:
Katedra technologie a řízení dopravy,
Institut Jana Pernera, o. p. s.
termín:
24. listopadu 2011
místo konání:
Praha nebo Pardubice (bude upřesněno)
kontaktní osoba: Ing. Edvard Březina, CSc.
telefon:
224 228 803, 466 036 205
e-mail:
edvard.brezina@upce.cz
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Univerzita třetího věku
Dopravní technika v podmínkách moderní Evropy
9. běh výuky pro posluchače Univerzity třetího věku, organizovaný na DFJP
v rámci celorepublikového rozvojového projektu MŠMT zastřešeného Akademií U3V na VUT v Brně.
pořadatel:
Dopravní fakulta Jana Pernera,
Akademie Univerzit třetího věku při VUT v Brně
termín:
březen - květen 2011, říjen - prosinec 2011
(pátky od 11.00 h a od 13.00 h)
místo konání:
Dopravní fakulta Jana Pernera, učebna P11 (02004)
kontaktní osoba: doc. Ing. Libor Beneš, Dr., paní Zlatka Sojková
tel.:
466 036 409
fax:
465 533 006
e-mail:
libor.benes@upce.cz
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Fakulta ekonomicko-správní
únor
Udržitelný rozvoj a územní plánování pro města a obce
Pracovní seminář zabývající se problematikou uplatnění principů udržitelného rozvoje a územního plánování na lokální úrovni. Seminář je určen nově
zvoleným představitelům měst a obcí východočeského regionu.
pořadatel:
Ústav veřejné správy a práva,
Civitas per Populi
termín:
24. února 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.,
Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
tel.:
466 036 238, 466 036 168
fax:
466 036 173
e-mail:
vladimira.silhankova@upce.cz, martin.mastalka@upce.cz

březen
Potenciální rozpad eurozóny
Přednášku povedou doc. Ing. Pavel Mertlík CSc. (hlavní ekonom Raiffeisenbank, a. s.), PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (IES, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy) a Ing. Miroslav Zámečník (člen NERV).
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
březen 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
telefon:
466 036 452
fax:
466 036 010
e-mail:
libena.cernohorska@upce.cz

Public relations - závěry analýzy využití v regionu
Východní Čechy
Seminář pro studenty magisterského i doktorského studia a odbornou veřejnost. Akce je zaměřena na propojení teoretických poznatků i praktických
zkušeností z oblasti PR.
pořadatel:
Fakulta ekonomicko-správní,
Česká marketingová společnost
termín:
březen 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní, zasedací místnost děkanátu
kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.,
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
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telefon:
fax:
e-mail:

466 036 570, 466 036 304
466 036 010
josef.vaculik@upce.cz, marcela.kozena@upce.cz

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB
Přednáška viceguvernéra České národní banky týkající se pohledu ČNB na
makroekonomický vývoj České republiky, faktorů, které ho ovlivňují, a souvisejících problémů.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
březen 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
telefon:
466 036 749
fax:
466 036 010
e-mail:
jan.cernohorsky@upce.cz

KONTAKT 2011
setkání zástupců firem se studenty Univerzity Pardubice s cílem poskytnout
jim informace o profilech podniků a možnostech uplatnění absolventů fakult.
pořadatel:
Fakulta ekonomicko-správní,
Fakulta chemicko-technologická
termín:
16. března 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: Ivana Veselá, Ing. Iva Ulbrichová, CSc.
tel.:
466 036 454, 466 037 514
fax:
466 036 010
e-mail:
ivana.vesela@upce.cz

duben
Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe 2011
Hlavním cílem konference je deskripce aktuálních oblastí sociální politiky, sociální péče a veřejné správy a v neposlední řadě také komparace a propojení
teoretických poznatků se zkušenostmi z praxe. Konference představuje inspirativní setkání vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických pracovníků
s odborníky z praxe.
pořadatel:
Fakulta ekonomicko-správní,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Magistrát města Pardubice
termín:
duben 2011
místo konání:
Pardubice, Společenský sál Magistrátu města Pardubice
kontaktní osoba: Mgr. Jan Mandys, doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
telefon:
466 036 171
12
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fax:
e-mail:

466 036 173
jan.mandys@upce.cz

Vývoj HPD a státních financí
Přednáška člena bankovní rady České národní banky týkající se pohledu
ČNB na vývoj HDP se zaměřením na problema tiku státních financí.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
duben 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
telefon:
466 036 749
fax:
466 036 010
e-mail:
jan.cernohorsky@upce.cz

Transferové ceny a metody jejich určení
Přednáška Ing. Michaela Jelínka z Katedry veřejných financí, Fakulty financí a
účetnictví, VŠE o problema tice transferových cen a jejich využívání v praxi
k daňové optimalizaci.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
duben 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula, posluchárna A1
kontaktní osoba: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
telefon:
466 036 749
fax:
466 036 010
e-mail:
jan.cernohorsky@upce.cz

Aktuální manažerské a marketingové trendy v teorii a praxi
Odborný seminář pro VŠ pedagogy a doktorandy, jehož cílem je výměna poznatků a zkušeností o nových trendech v managementu a marketingu.
pořadatel:
Ústav ekonomiky a managementu
termín:
duben 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.
telefon:
466 036 559
fax:
466 036 010
e-mail:
pavel.duspiva@upce.cz

Nové trendy v marketingu cestovního ruchu
Konference - setkání odborníků z oblasti cestovního ruchu, kteří se zabývají
problematikou internetových projektů, internetového prodeje a marketingu.
V rámci konference probíhají odborné workshopy poskytovatelů prodejních
a rezer vačních systémů v cestovním ruchu.
pořadatel:
Ústav ekonomiky a managementu
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termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

duben 2011
Univerzita Pardubice
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
466 036 570, 466 036 166
466 036 010
marcela.kozena@upce.cz

Řízení změn v elektrotechnickém průmyslu
Odborná přednáška Ing. Zdeňka Havrana ze společnosti Foxconn zaměřená
na změny v řízení procesů v malých a středních podnicích. Přednáška je určena studentům magisterského i doktorského studia.
pořadatel:
Ústav ekonomiky a managementu,
Foxconn CZ
termín:
duben 2011
místo konání:
Foxconn Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.
telefon:
466 036 304
fax:
466 036 010
e-mail:
josef.vaculik@upce.cz

Průmyslové inženýrství - zdroj zvyšování efektivnosti
podnikových procesů
Odborná přednáška doc. Dr. Ing. Ivana Mašína z Technické univerzity v Liberci.
pořadatel:
Ústav ekonomiky a managementu
termín:
duben 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: PaedDr. Alexandr Šenec
telefon:
466 036 246
fax:
466 036 010
e-mail:
alexandr.senec@upce.cz

Záměry podnikání a rozvoje podniku ŠKODA AUTO, a.s.
Odborná přednáška pro studenty a veřejnost. Přednášející Ing. Pavel Hepnar
je zaměstnanec Škody Auto z oddělení plánování výrob. Přednáška bude na
téma: Rozvoj mezinárodní přepravy v rámci globalizace průmyslu, zahraniční
projekty a dopravní logistika.
pořadatel:
Ústav ekonomiky a managementu
termín:
22. dubna 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc.
telefon:
466 036 163
fax:
466 036 010
e-mail:
rudolf.kampf@upce.cz
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Regionální rozvoj v regionech Evropy - Slovinsko
Studijní cesta zaměřená na poznání přístupů a důsledků implementace regionální politiky Slovinska určená studentům a absolventům oboru Regionální
rozvoj.
pořadatel:
Ústav veřejné správy a práva,
Civitas per Populi
termín:
25. - 29. dubna 2011
místo konání:
Slovinsko
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.,
Mgr. Michael Pondělíček
telefon:
466 036 238, 466 036 168
fax:
466 036 173
e-mail:
vladimira.silhankova@upce.cz, mpondelicek@gmail.com

květen
Veřejná politika a její dimenze
Odborná přednáška PhDr. Daniela Klimovského, Ph.D. z Technické univerzity
v Košicích je zaměřena na veřejnou politiku, její koncentuální zařazení a
praktickou rovinu (aktéři, nástroje, proces tvorby). Veřejná politika bude
představena v její statické dimenzi, tzn. veřejná politika jako koncept a jeho
vztah k jiným konceptům veřejné správy (public governance) a také v dynamické dimenzi, tzn. veřejná politika jako praktický výkon správy.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
květen 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní
kontaktní osoba: Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
telefon:
466 036 067
fax:
466 036 010
e-mail:
jan.stejskal@upce.cz

Procesy transformace centrálně plánovaných ekonomik
Přednáška se zaměří na popis transformace centrálně plánovaných ekonomik obecně a dále bude obsahovat specifika procesů transformace na příkladech vybraných ekonomik. Přednáší PhDr. Martin Ehl, Ph.D., který je vedoucím zahraniční rubriky Hospodářských novin.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
květen 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, posluchárna BI - DB
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Lelek, Ph.D.
telefon:
466 036 477
fax:
466 036 010
e-mail:
tomas.lelek@upce.cz
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Prezentace dílčích výsledků disertačních prací
Prezentace studentů doktorského studia studijního programu Hospodářská
politika a správa, oboru Regionální a veřejná ekonomie.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
květen 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní
kontaktní osoba: Ing. Petra Applová, Ing. Kateřina Maťátková
telefon:
466 036 668
fax:
466 036 010
e-mail:
petra.applova@upce.cz, katerina.ma tatkova@upce.cz

Systémová dynamika a ekonomické modely I
Seminář bude zaměřen na využití systémové dynamiky pro analýzu struktury
vybraných základních mikro a makroekonomických modelů a simulaci jejich
chování při změnách vstupních proměnných.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
květen 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní
kontaktní osoba: Ing. Martin Sobotka, Ph.D., Ing. Lucie Sobotková, Ph.D.
telefon:
466 036 271, 466 036 161
fax:
466 036 010
e-mail:
martin.sobotka@upce.cz, lucie.sobotkova@upce.cz

Krizový management
Konference je zaměřena na propojení teoretických poznatků a praktických
aplikací krizového managementu, zabývá se analýzou rizika, informační podporou a ekonomikou mimořádných událostí.
pořadatel:
Ústav ekonomiky a managementu,
GŘ HZS,
IOO Lázně Bohdaneč
termín:
květen 2011 (bude upřesněno)
místo konání:
Krkonoše, Vítkovice
kontaktní osoba: doc. Ing. Radim Roudný, CSc., Ivana Veselá
telefon:
466 036 234, 466 036 454
fax:
466 036 010
e-mail:
radim.roudny@upce.cz, ivana.vesela@upce.cz

Marketingový workshop k podpoře inovačních procesů
Beseda u kulatého stolu se zaměřením na vývoj nových výrobků, konkurenční schopnost a logistiku.
pořadatel:
Ústav ekonomiky a managementu,
Technopark Pardubice
termín:
květen 2011
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místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

Technopark Pardubice
doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.
466 036 304
466 036 010
josef.vaculik@upce.cz

Marketing s podporou IS/IT
Odborná přednáška představí nové trendy v marketingu, které jsou charakterizovány zejména obchodováním na internetu. Budou představeny přednosti i nedostatky moderních metod prodeje. Přednáší zástupce poradenské
firmy Ing. Jan Polák.
pořadatel:
Fakulta ekonomicko-správní
termín:
květen 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní
kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.
telefon:
466 036 304
fax:
466 036 010
e-mail:
josef.vaculik@upce.cz

čer ven
Systémové inženýrství 2011 (SYSIN11)
43. ročník vědecké konference Systémové inženýrství 2011 bude věnován
problema tice využití systémového přístupu, systémové myšlení, systémové
vědy pro řešení konkrétních problémů v různých oblastech, např. systémového inženýrství, informatiky, ekonomické, filozofické, psychologické, právní
atd. Výstupem bude knižní publikace z vybraných recenzovaných příspěvků.
pořadatel:
Ústav systémového inženýrství a informatiky
termín:
čer ven 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní
kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.
telefon:
466 036 144
fax:
466 036 010
e-mail:
jiri.krupka@upce.cz

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí II
na téma: Regionální rozvoj a jak jej měřit
Druhé setkání absolventů oboru regionální rozvoj a dalších odborníků v oblasti Regionálního rozvoje nad aktuálními tématy v oboru. Tentokrát na téma
uplatnění indikátorů udržitelného rozvoje na lokální úrovni v době, kdy se
veřejná správa a samospráva potýkají s nedostatkem finančních prostředků
na rozvoj i na své fungování.
pořadatel:
Ústav veřejné správy a práva,
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Civitas per Populi
termín:
2. června 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.,
Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
tel.:
466 036 238, 466 036 168
fax:
466 036 173
e-mail:
vladimira.silhankova@upce.cz, martin.mastalka@upce.cz

čer venec
Synthesis of Environmental, Economic and Social Processes
in the Region
Speciální sekce 5th WSE AS Int. Conf. on WASTE MANAGEMENT, WATER
POLLUTION, AIR POLLUTION, INDOOR CLIMATE (WWAI ‘11) týkající
se syntézy výsledků prací na téma udržitelného rozvoje regionu, environmentálních, ekonomických a sociálních procesů a jejich modelování.
pořadatel:
Ústav veřejné správy a práva,
Ústav systémového inženýrství a informatiky,
Ústav ekonomiky a managementu
termín:
1. - 3. čer vence 2011
místo konání:
Rumunsko, Iasi
(http://www.wseas.us/conferences/2011/iasi/wwai/)
kontaktní osoba: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.,
doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
tel.:
466 036 004, 466 036 172
fax:
466 036 173
e-mail:
vladimir.olej@upce.cz, ilona.obrsalova@upce.cz

říjen
Týden teorie a praxe v ekonomice
5. ročník přednášek pro studenty i odbornou veřejnost zajišťovaný akademickými pracovníky z jiných univerzit a předními odborníky z praxe.
pořadatel:
Ústav ekonomiky a managementu
termín:
říjen 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
telefon:
466 036 570, 466 036 166
fax:
466 036 010
e-mail:
marcela.kozena@upce.cz
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Systémová dynamika a ekonomické modely II
Tento seminář je volným pokračováním semináře „Systémová dynamika a
ekonomické modely I“. V rámci toho to semináře budou analyzovány a simulovány zejména regionální ekonomické modely související s konkurenceschopností regionů.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
říjen 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní
kontaktní osoba: Ing. Lucie Sobotková, Ph.D., Ing. Martin Sobotka, Ph.D.
telefon:
466 036 161, 466 036 271
fax:
466 036 010
e-mail:
lucie.sobotkova@upce.cz, martin.sobotka@upce.cz

Ekonomické dopady studené války na tzv. nefunkční státy
Odborný seminář. Během studené války došlo k bipolárnímu rozdělení světa.
Obě super velmoci mezi sebou soupeřily a v různých částech světa jedna
nebo druhá strana podporovala hlavně ekonomicky jiné státy z tzv. třetího
světa. S koncem studené války skončila i podpora těchto států, které začaly
mít ekonomické až existenční problémy.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
říjen 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Řízek
telefon:
466 036 477
fax:
466 036 010
e-mail:
zdenek.rizek@upce.cz

listopad
Dohled nad finančním trhem
Přednáška guvernéra České národní banky týkající problema tiky dohledu
nad finančním trhem, včetně konsekvencí k reálné ekonomice.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
listopad 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
telefon:
466 036 749
fax:
466 036 010
e-mail:
jan.cernohorsky@upce.cz

Strategické řízení města Pardubice
Odborná přednáška spojená s diskusí se uskuteční na magistrátu města Pardubice. Přednášet budou vedoucí odborů magistrátu Ing. Aleš Berka a Ing.
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David Tomiška na téma Strategické plánování v Pardubicích a Městská průmyslová zóna Pardubice. Akce je určena studentům FES a členům ČMS.
pořadatel:
Fakulta ekonomicko-správní,
Magistrát města Pardubice,
Česká marketingová společnost
termín:
listopad 2011
místo konání:
Magistrát města Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Vaculík, CSc.,
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
telefon:
466 036 570, 466 036 304
fax:
466 036 010
e-mail:
josef.vaculik@upce.cz, marcela.kozena@upce.cz

GIS DAY
Jedná se o osvětově-informační den, během kterého specialisté na geografické informační systémy informují veřejnost o tom, co je to GIS a jak tato
důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život.
pořadatel:
Ústav systémového inženýrství a informatiky
termín:
listopad 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní, zasedací místnost děkanátu
kontaktní osoba: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
telefon:
466 036 071
fax:
466 036 010
e-mail:
pavel.sedlak@upce.cz

prosinec
Řízení lidských zdrojů v organizaci veřejného sektoru
Přednáška RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze, je zaměřena na vybrané problémy řízení lidských zdrojů v organizaci veřejného
sektoru (zejména na problematiku vedení lidí a jeho stylů, mo tivace a hodnocení pracovníků). Příklady z praxe budou vycházet z mnohaleté praxe
přednášejícího.
pořadatel:
Ústav ekonomie
termín:
prosinec 2011
místo konání:
Fakulta ekonomicko-správní
kontaktní osoba: Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
telefon:
466 036 067
fax:
466 036 010
e-mail:
jan.stejskal@upce.cz
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Jednou měsíčně
Přednášky o matematice, fyzice a příbuzných oborech
Pokračování cyklu přednášek a setkání určených všem, kdo mají zájem o
uvedené obory. Přednášky jsou určeny pedagogickým pracovníkům a studentům UPa i dalším zájemcům.
pořadatel:
FES - Ústav matematiky,
DFJP - Katedra elektrotechniky, elektroniky
a zabezpečovací techniky v dopravě,
Jednota českých matematiků a fyziků - pardubická
pobočka
termín:
jednou měsíčně
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula, posluchárna A2
kontaktní osoba: Mgr. Libor Koudela
telefon:
466 036 451
fax:
466 036 010
e-mail:
libor.koudela@upce.cz
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Fakulta elektrotechniky a informatiky
duben
INFOTRANS 2011
Mezinárodní konference informačních technologií. Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje praktických aplikací IT v dopravě za uplynulé období. Poskytuje přehled o aktuálním stavu informačních technologií
a perspektivách dalšího rozvoje řídícím pracovníkům, uživatelům a také studentům. Součástí konference je výstava SW produktů a praktické ukázky jejich funkcí.
pořadatel:
FEI - Katedra softwarových technologií,
DFJP - Katedra informatiky v dopravě
termín:
28. dubna 2011
místo konání:
Pardubice, hotel Zlatá štika
kontaktní osoba: Ing. Viktor Patras, Ph.D., prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
telefon:
466 036 123, 607 752 608
fax:
466 036 241
e-mail:
viktor.patras@upce.cz, karel.sotek@upce.cz

čer ven
Process Control 2011
Cílem konference je seznámit účastníky s výsledky výzkumu a vývoji v oblasti modelování a řízení technologických procesů, novými metodami optimalizace a umělé inteligence, aplikacemi dosažených výsledků v praxi a problematikou výchovy vysokoškolských odborníků v těchto oblastech. Bližší informace na http://www.kirp.chtf.stuba.sk/pc11/
pořadatel:
Ústav informatizace, automatizace a matematiky,
FChPT STU Bratislava,
spolupořadatel:
Katedra řízení procesů
termín:
14. - 17. června 2011
místo konání:
Slovensko, Štrbské pleso, Hotel Baník
kontaktní osoba: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
telefon:
466 037 123
fax:
466 036 241
e-mail:
ivan.taufer@upce.cz
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Fakulta filozofická
únor
IV. Veřejná studentská konference
Jedná se o samostatnou odbornou akci studentů posledního ročníku studijního oboru Humanitní studia, na které během vlastní konference představí výsledky svého dosavadního studia a práce budoucím zaměstnavatelům a
odborné veřejnosti (nejen) na Pardubicku. Svými profesními portfolii a způsobem jejich prezentace chtějí zároveň ukázat, jak jsou připraveni na budoucí
přijímací pohovory a vstup na trh práce a zároveň seznámit s výsledky 5letého fungování oboru.
pořadatel:
Katedra věd o výchově
termín:
16. února 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.
telefon:
466 036 421
fax:
466 036 628
e-mail:
ilona.moravcova@upce.cz

duben
Resocializační pedagogika z hlediska potřeb společnosti
Sympozium představuje aktuální témata a zaměření resocializační pedagogiky u nás i v zahraničí z hlediska teorie i praxe oboru. Akce navazuje na předchozí tři sympozia KVV FF o tradici a současnosti sociální pedagogiky.
pořadatel:
Katedra věd o výchově
termín:
7. dubna 2011
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
telefon:
466 036 421
fax:
466 036 628
e-mail:
jaroslav.myslivec@upce.cz

květen
Seminář k aktuálním otázkám současného školství v Polsku
Seminář bude za účasti prof. Dr. hab Boguslawa Sliwerskiho zaměřen na problematiku současné pedagogiky a současného školství v Polsku, s přesahem
paralelních otázek vztahujících se k současnému školství v okolních zemích.
pořadatel:
Katedra věd o výchově
termín:
květen 2011
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místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Pardubice
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
466 036 552
karel.rydl@upce.cz

Barokní úředník a jeho šlechtic
Tobiáš Antonín Seeman, František Antonín Špork
a jeho dědicové v polovině 18. století
Konference se věnuje mnohovrstevnatému vztahu barokních vrchností a jejich úředníků v českých zemích. Příspěvky budou analyzovat různé typy prame nů včet ně osob ních, ja ký mi jsou tře ba roz sáh lé ka len dá řové zápis ky
(sweerts) sporckovského hofmistra T. A. Seemana z třicátých a čtyřicátých
let 18. století.
pořadatel:
FF - Ústav historických věd,
Východočeské muzeum Pardubice,
FR - Katedra humanitních věd,
Katedra germanistiky Univerzity Palackého,
NPÚ - správa NKP Hospital Kuks,
České farmaceutické muzeum
termín:
26. - 27. května 2011
místo konání:
Východočeské muzeum v Pardubicích
kontaktní osoba: Mgr. Vítězslav Prchal, Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
telefon:
466 036 210
fax:
466 036 228
e-mail:
vitezslav.prchal@upce.cz, jiri.kubes@upce.cz

čer ven
Magická a literární Praha
Tématem konference je pražská německá literatura, zejména Franz Kafka, Leo
Perutz a Lenka Reinerová, literární exkurze, historie pražské židovské čtvrti,
etnická struktura Prahy od 19. do 21. století a aktivity Goethe-Institutu.
pořadatel:
Sonnenbergské sdružení ČR,
FF - Katedra cizích jazyků
termín:
12. - 17. června 2011
místo konání:
Praha
kontaktní osoba: PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
telefon:
466 036 215
fax:
466 036 228
e-mail:
jan.capek@upce.cz
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sr pen
Mass higher education in institutional settings: workshop
on theories and methodologies
Jak zkoumat současné proměny vysokých škol? Workshop se bude věnovat
hlavním teoriím a metodám pro výzkum vysokého školství, zejména teoriím
ma si fi kace a akade mic ké ho kapi ta lis mu a me todo lo giím mul ti-si ted, multi-method etnografie. Probíhá v rámci projektu podporovaného Grantovou
agenturou České republiky.
pořadatel:
Katedra sociálních věd
spolupořadatelé: Sociologický ústav Akademie věd ČR,
Centrum pro studium vysokého školství
termín:
16. srpna 2011
místo konání:
Fakulta filozofická, zasedací místnost KSV G07005
kontaktní osoba: Mgr. Petr Pabian, Ph.D.
telefon:
466 036 457
fax:
466 036 628
e-mail:
petr.pabian@upce.cz

září
Rethinking Religion in India III
Katedra religionistiky FF UPa spoluorganizuje v Pardubicích prestižní konferenci Rethinking Religion in India III. Hlavním organizátorem je Research
Centre for the Comparative Science of Cultures, Gent University, Belgium;
dalšími spoluorganizátory Centre for the Study of Local Cultures, Kuvempu
University, India a Academy of Social Sciences and Humanities (ASHA), India.
pořadatel:
Katedra religionistiky
termín:
září 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
telefon:
466 036 453
fax:
466 036 307
e-mail:
martin.farek@upce.cz

říjen
Interkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním
a historickém kontextu
Konference věnovaná současným trendům v oblasti cizích jazyků z interkulturního hlediska, osvojování a rozšiřování interkulturní kompetence, specifickým interkulturním postojům, reflexi migračních vln v kontextu hospodářské
a kulturní globalizace, prevenci interkulturních konfliktů a agresí, krizi a per27
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spektivám multikulturalismu a jeho postavení ve společnosti, literatuře, výuce a vědě.
pořadatel:
Katedra cizích jazyků
termín:
7. - 8. října 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: Mgr. Helena Baudyšová, PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
telefon:
466 036 215
fax:
466 036 228
e-mail:
helena.baudysova@upce.cz

listopad
Kontexty propagandy
Mezioborová konference má za cíl přinést do diskuse o fenoménu propaganda nové podněty a otázky díky setkání perspektiv různých humanitních disciplín. Konference proběhne ve čtyřech tematických sekcích: 1. Teoretická reflexe propagandy; 2. Propaganda a nacionalismus; 3. Propaganda mezi kolektivismem a individualismem; 4. Propaganda a mediální diskurz.
pořadatel:
Katedra literární kultury a slavistiky
termín:
listopad 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice
kontaktní osoba: PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
telefon:
466 036 223
fax:
466 036 228
e-mail:
ivo.riha@upce.cz

Ve víru tance
Tanec člověka doprovází odnepaměti. Byl součástí různých rituálů. V průběhu staletí se tanec rozvinul do různých forem a typů. Pomocí tance šlo vyjádřit sociální status a byl neodmyslitelnou součástí sociability. Cílem konference je podívat se na tanec jako kulturní fenomén od 18. století do současnosti.
pořadatel:
Východočeské muzeum v Pardubicích,
Ústav historických věd
termín:
asi 15. - 16. listopadu 2011 - bude upřesněno
místo konání:
Pardubice, Zámek, Rytířské sály
kontaktní osoba: Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
telefon:
605 420 992
e-mail:
martina.halirova@upce.cz
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prosinec
Sociocon
Tradiční akce, v rámci které vyučující i studenti prezentují výsledky své vědecké práce. Zahrnuje představení aktivit KSV vč. publikací vyučujících katedry, prezentace terénních výzkumů a realizovaných projektů, absolventský
diskusní panel, doprovodné výstavy, promítání studentských filmů apod. Jedná
se o třetí ročník akce pod tímto názvem.
pořadatel:
Katedra sociálních věd
termín:
prosinec 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula, posluchárna A3
kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Hloušková
telefon:
466 036 422
fax:
466 036 307
e-mail:
zuzana.hlouskova@upce.cz

VI. adventní kulatý stůl
Vědecká konference na téma Cestování společenských elit z českých zemí
v dlouhém 19. století.
pořadatel:
Ústav historických věd
termín:
2. prosince 2011
místo konání:
Fakulta filozofická, video-učebna
kontaktní osoba: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.,
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
telefon:
466 036 768
e-mail:
milena.lenderova@upce.cz

InteRRa 13 - Autorita v sociální, edukační a zdravotnické
práci
Konference s názvem InteRRa 13 se zaměří na otázky autority v pedagogických, sociálních a zdravotních vědách. Tento širokospektrální záběr bude
sjednocovat pedagogická otázka autority jako pojem charakterizující nejenom vztah učitele a studenta, ale i sociálního pracovníka a klienta a vztah
v dalších pomáhajících profesích.
Katedra věd o výchově
pořadatel:
(za účasti zástupců středoevropských univerzit)
termín:
8. - 9. prosince 2011
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
telefon:
603 979 977
alena.valisova@upce.cz
e-mail:
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Fakulta chemicko-technologická
leden
Nové trendy v podnikové ekonomice a managementu
Konference mladých ekonomů zaměřená na prezentaci výsledků výzkumu
z oblasti nových trendů v podnikové ekonomice a managementu.
pořadatel:
Katedra ekonomiky a managementu chemického
a potravinářského průmyslu
termín:
14. ledna 2011
17. ledna 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Vlčková, Ph.D.
tel.:
466 036 295
fax:
466 036 308
e-mail:
vladimira.vlckova@upce.cz

Národní kolo 47. ročníku Chemické olympiády kategorie
A/E
Tradiční předmětová soutěž mladých badatelů v oblasti chemie.
pořadatel:
Fakulta chemicko-technologická
termín:
24. - 27. ledna 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
telefon:
466 037 086
fax:
466 037 068
e-mail:
karel.ventura@upce.cz

březen
KONTAKT 2011
Setkání zástupců firem se studenty Univerzity Pardubice s cílem poskytnout
jim informace o profilech podniků a možnostech uplatnění absolventů fakult.
pořadatel:
Fakulta chemicko-technologická,
Fakulta ekonomicko-správní
termín:
16. března 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: Ing. Iva Ulbrichová, CSc., Ivana Veselá
telefon:
466 037 514, 466 036 454
fax:
466 037 068
e-mail:
iva.ulbrichova@upce.cz, ivana.vesela@upce.cz
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KONTAKT 2011 - Polygrafie
Den otevřených dveří pro zástupce polygrafických firem, které mají zájem
zaměstnat absolventy bakalářského i magisterského studijního oboru Polygrafie. Po krátké prezentaci firem, případně výstavce některých produktů firem probíhá setkání se studenty zejména vyšších ročníků oboru.
pořadatel:
Katedra polygrafie a fotofyziky
termín:
16. března 2011
místo konání:
Pardubice, Technologický pavilon Doubravice
kontaktní osoba: Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.
telefon:
466 038 037
fax:
466 038 031
e-mail:
bohumil.jasurek@upce.cz

Seminář pro středoškolské učitele
Seminář zaměřený
pořadatel:
termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

na sebevzdělávání učitelů chemie na středních školách.
Fakulta chemicko-technologická
18. března 2011
Fakulta chemicko-technologická
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
466 037 075
466 037 068
patrik.parik@upce.cz

duben
XIIIth International Seminar of Ph.D. Students
on Organometallic and Coordination Chemistry
Scientific Scope: Topics of contributions should deal with organometallic
chemistry and related research areas either depending on or contributing to
organometallic chemistry, e.g., synthesis and properties of ligands, phosphorus chemistry, catalysis, coordination chemistry, material sciences, theoretical calculations and biochemical applications. All participa ting students are
encouraged to present an oral contribution; its length is optional either 10
or 15 minutes, depending on the amount of results. In both cases a 5 minute
discussion will follow. http://www.jh-inst.cas.cz/~phd2011/
pořadatel:
Katedra obecné a anorganické chemie,
ÚFCh Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha
termín:
3. - 7. dubna 2011
místo konání:
Liblice, zámek Liblice
kontaktní osoba: doc. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
telefon:
466 037 151
fax:
466 037 068
e-mail:
ales.ruzicka@upce.cz
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New Trends in Research of Energetic Materials
14. mezinárodní seminář. Tradiční mezinárodní setkání odborníků a univerzitních učitelů z oboru výuky, výzkumu, vývoje, zpracování, analýzy a aplikace
všech dru hů ener ge tic kých ma te ri á lů a sou vi se jí cí ho bez peč nost ní ho
inženýrství, tematicky zaměřené především na veškeré novinky z oblasti chemie a technologie energetických materiálů, jejich citlivost a výkonnost.
pořadatel:
Ústav energetických materiálů
termín:
13. - 15. dubna 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: prof. Ing. Sva topluk Zeman, DrSc.,
Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D.
telefon:
466 038 503, 466 038 023, 466 038 099, 466 038 026
fax:
466 038 024
e-mail:
svatopluk.zeman@upce.cz, pachman@ntrem.com,
seminar@ntrem.com

květen
KNH 2011
42. mezinárodní konference o nátěrových hmo tách se účastní naši i zahraniční odborníci z výzkumu, výroby i aplikací nátěrových hmot. Plné texty přednášek budou otištěny ve sborníku, který je abstrahován v Chemicals Abstracts.
pořadatel:
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek,
Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků
termín:
16. - 18. května 2011
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
telefon:
466 037 272
fax:
466 037 068
e-mail:
andrea.kalendova@upce.cz

16th International Symposium on Intercalation
Compounds (ISIC16)
Mezinárodní setkání odborníků zabývajících se interkalačními sloučeninami,
grafitem, grafenem, vrstevna tými ma teriály, nanokompozitními ma teriály a
materiály s aplikacemi v konverzi a uchovávání energie. Symposium se koná
každé dva roky.
pořadatel:
Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCh AV
ČR, v.v.i. a Univerzity Pardubice,
ÚMCh AV ČR, v.v.i, Praha
termín:
22. - 27. května 2011
místo konání:
Seč - Ústupky, Hotel Jezerka
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kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc.
466 036 145
466 036 011
vitezslav.zima@upce.cz

33. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář
Semináře s dlouholetou tradicí o využití různých kalorimetrických metod
v celé řadě oborů. Tzv. výukové přednášky budou na téma: „Od sádry a vápna k cementu a betonu“ (prof. Rovnaníková) a „Původ výjimečných vlastností
nanočástic“ (prof. Leitner). Akce se také zúčastní zástupci předních světových kalorimetrických firem. Více informací o předchozích seminářích je
možno najít na http://uchp.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/.
pořadatel:
Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCh AV
ČR, v.v.i. a Univerzity Pardubice,
MFF Univerzita Karlova Praha,
OSChT ČSCh
termín:
23. - 27. května 2011
místo konání:
Srní na Šumavě, Hotel Srní
kontaktní osoba: doc. Ing. Eva Černošková, CSc.
telefon:
466 036 154
fax:
466 036 011
e-mail:
eva.cernoskova@upce.cz

čer ven
Pokroky v rentgenfluorescenční spektrometrii
Seminář je zaměřen na setkání komunity pracovníků z vědeckých pracovišť i
průmyslu zabývajících se všemi aspekty rentgenfluorescenční spektrometrie.
Na semináři budou prezentovány vyzvané přednášky předních českých odborníků.
pořadatel:
Ústav environmentálního a chemického inženýrství,
Oddělení ochrany životního prostředí,
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
termín:
čer ven 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Černohorský, CSc.
telefon:
466 037 340
fax:
466 037 068
e-mail:
tomas.cernohorsky@upce.cz

Seminář pro středoškolské učitele
Seminář zaměřený na sebevzdělávání učitelů chemie na středních školách.
pořadatel:
Fakulta chemicko-technologická
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termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

10. června 2011
Fakulta chemicko-technologická
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
466 037 075
466 037 068
patrik.parik@upce.cz

Trendy v anorganické technologii 2011
Posláním konference s mezinárodní účastí je výměna zkušeností a poznatků
v oblasti anorganických technologií mezi akademickými a výzkumnými pracovišti České a Slovenské republiky a zástupci průmyslové sféry, včetně diskuse o problematice vzdělávací činnosti na vysokých školách pěstujících chemické technologické obory.
pořadatel:
Katedra anorganické technologie
termín:
13. - 15. června 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.
telefon:
466 037 507
fax:
466 037 275
e-mail:
ladislav.svoboda@upce.cz

čer venec
Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods
Letní škola CEEPUS, přednášky a laboratorní úlohy z moderních analytických
a bioanalytických metod pro studenty institucí sdružených v rámci sítě CEEPUS CII-CZ-0212-04-1011.
pořadatel:
Katedra analytické chemie
termín:
13. - 20. čer vence 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: Ing. Radovan Metelka, Ph.D.
telefon:
466 037 080
fax:
466 037 068
e-mail:
radovan.metelka@upce.cz

září
13. Konference o speciálních anorganických pigmentech
a práškových materiálech (13. KSAP-PM)
Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků
v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat
35

Fakulta chemicko-technologická (FChT)

také výsledky vědecko - výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových
úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.
pořadatel:
Katedra anorganické technologie
termín:
září 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
tel.:
466 037 185
fax:
466 037 275
e-mail:
petra.sulcova@upce.cz

Škola hmotnostní spektrometrie
12. ročník bude věnován zejména analýze malých molekul a spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami v kapalné i plynné fázi. Jako
tradičně bude část programu věnována interpretaci hmotnostních spekter.
Přihlášky on-line: http://holcapek.upce.cz/conferences.htm
pořadatel:
Katedra analytické chemie,
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
termín:
12. - 16. září 2011
místo konání:
Srní na Šumavě, Hotel Srní
kontaktní osoba: prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
telefon:
466 037 087
fax:
466 037 068
e-mail:
michal.holcapek@upce.cz

International Days of Material Science 2011
IDMS 2011 je po kra čo vá ním stej no jmen né akce po řá da né v roce 2010
v rámci 62. sjezdu AČSChS. Půjde o dvoudenní seminář zaměřený na pokrok a novinky z oblasti materiálového výzkumu. V rámci semináře se uskuteční i přednášky několika význačných zahraničních odborníků, součástí konference bude také posterová sekce.
pořadatel:
Katedra obecné a anorganické chemie, „TEAM-CMV“
termín:
15 - 16. září 2011
místo konání:
Pardubice, konkrétní pořadatel a konferenční prostory
budou upřesněny ve výběrovém řízení
kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
telefon:
466 037 144, 466 037 346
fax:
466 037 311
e-mail:
tomas.wagner@upce.cz roman.svoboda@upce.cz

X. Seminar in Graphic Arts/Polygrafický seminář
Mezinárodní konference věnovaná vědeckým výsledkům i praktickým zkušenostem s novými technologiemi, materiály, metodami i postupy v polygrafickém průmyslu.
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pořadatel:
termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

Katedra polygrafie a fotofyziky
19. - 21. září 2011
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
Ing. Ondrej Panák
466 038 036
466 038 031
ondrej.panak@upce.cz

Monitorování cizorodých látek v životním prostředí - XIII.
Tradiční seminář mladých bada telů v oblasti kontroly životního prostředí,
potravin a materiálů.
pořadatel:
Katedra analytické chemie
termín:
20. - 22. září 2011
místo konání:
Luka nad Jihlavou
kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
telefon:
466 037 370
fax:
466 037 068
e-mail:
karel.vytras@upce.cz

říjen
44. seminář o tenzidech a detergentech
Tradiční seminář pracovníků výzkumných, výrobních a uživatelských institucí
o novinkách v oblasti technologie, analytiky a aplikacích tenzidů a detergentů.
pořadatel:
Katedra analytické chemie, ČSCh, Chemotex Děčín
termín:
31. října - 2. listopadu 2011
místo konání:
Pasohlávky - Mušov, hotel Termal
kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
telefon:
466 037 370
fax:
466 037 068
e-mail:
karel.vytras@upce.cz

listopad
6th Seminar/Workshop on Sensing in Electroanalysis
Pracovní setkání řešitelů mezinárodních projektů v oblasti elektroanalytických metod s prezentací prací studentů doktorských studijních programů.
pořadatel:
Katedra analytické chemie
termín:
15. - 18. listopadu 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
telefon:
466 037 370
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fax:
e-mail:

466 037 068
karel.vytras@upce.cz

TEXCHEM a 43. Celostátní koloristická konference se
zahraniční účastí
Konference je zaměřena v oboru předúprav, bar vení a dalších finálních a speciálních úprav textilního ma teriálu. Jsou zde prezentovány nejnovější poznatky v oboru tkaných i netkaných textilií z akademického i firemního sektoru.
pořadatel:
Spolek textilních chemiků a koloristů při Univerzitě
Pardubice
termín:
listopad 2011
místo konání:
Pardubice, hotel Labe
kontaktní osoba: Ing. Michal Černý, Ph.D.
tel.:
466 037 527, 466 037 007
fax:
466 037 068
e-mail
stchk@upce.cz, michal.cerny@upce.cz
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Licenční studia
leden 2011
ARCHIMEDES - Statistické zpracování dat a informatika
13. běh licenčního studia je zaměřen na zvyšování odborné úrovně pracovníků kontrolních laboratoří tak, aby znalosti, technika práce a především počítačový způsob zpracování výsledků chemických zkoušek, experimentálních
dat byly srovnatelné s laboratořemi zemí Evropské unie. Cílem celé výuky je
počítačová interaktivní sta tistická analýza dat, ve které uživa tel v dialogu s
počítačem vyextrahuje z dat maximální množství užitečné informace.
pořadatel:
Katedra analytické chemie
termín:
24. - 28. ledna 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
telefon:
466 037 026
fax:
466 037 058
e-mail:
milan.meloun@upce.cz

únor 2011
Kurz statistického zpracování dat
Kurz základů statistického zpracování dat na počítači a řízení jakosti řešením
praktických úloh. Odhalení všech tajemství, ukrytých v da tech. Zvyšování
kvalifikace pracovníků managementu.
pořadatel:
Katedra analytické chemie
termín:
7. - 11. února 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
telefon:
466 037 026
fax:
466 037 058
e-mail:
milan.meloun@upce.c

únor 2010 - listopad 2011
Základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek
a jejich zpracování
Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci absolventů vysokých
škol nepapírenského zaměření pracujících v celulózo-papírenských závodech
nebo ve zpracovatelském průmyslu. Cílem studia je rozšíření znalostí zejména z technologie výroby vláknin, papíru a lepenek včetně jejich dalšího zpra-
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cování a získání poznatků týkajících se řešení ekologických problémů spojených s výrobou buničiny a papíru.
pořadatel:
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek,
Oddělení dřeva, celulózy a papíru
termín:
únor 2010 - listopad 2011
místo konání:
Pardubice, Technologický pavilon Doubravice
kontaktní osoba: prof. Ing. František Potůček, CSc.
tel.:
466 038 016
fax:
466 038 039
e-mail:
frantisek.potucek@upce.cz

září 2011
Moderní technologie v polygrafii
Licenční studium je určeno pro vysokoškolsky (výjimečně i středoškolsky)
vzdělané odborníky, kteří při své práci potřebují nejnovější poznatky z oboru polygrafie nebo kteří pracují v oboru a vystudovali vysokou školu jiného
zaměření.
pořadatel:
Katedra polygrafie a fotofyziky
termín:
září 2011 - září 2012
místo konání:
Pardubice, Technologický pavilon Doubravice
kontaktní osoba: Ing. Jan Vališ, Ph.D.
telefon:
466 038 037
fax:
466 038 031
e-mail:
jan.valis@upce.cz

říjen 2010 - listopad 2012
Teorie a technologie výbušin
11. běh licenčního čtyřsemestrového studia je určen pro další vzdělávání a
rekvalifikaci pracovníků výbušinářských, muničních, zpracovatelských a delaboračních provozů a závodů, jakož i pracovníků, používajících, skladujících a
obchodujících výbušiny a výbuchem nebezpečné látky, včetně příslušníků ozbrojených sborů.
pořadatel:
Ústav energetických materiálů
termín:
říjen 2010 - listopad 2012
místo konání:
Pardubice, Technologický pavilon Doubravice
kontaktní osoba: Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
telefon:
466 038 023, 466 038 026
fax:
466 038 024
e-mail:
marcela.jungova@upce.cz
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Fakulta restaurování
Fládr
Týdenní workshop, který pořádá Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita pro své studenty 1. – 4. ročníku, povede specializovaný řemeslník Jan
Žampach. Kurz bude zaměřen zcela prakticky, účastníci se seznámí s různými
technikami fládrování (malovaná imitace povrchu dřeva).
pořadatel:
Fakulta restaurování
termín:
bude upřesněn na webu FR
místo konání:
Fakulta restaurování
kontaktní osoba: Kateřina Krhánková, Dis
telefon:
604 781 102
e-mail:
katerina.krhankova@upce.cz

Prezentační seminář absolventských prací
Náplní semináře je prezentace praktických i teoretických bakalářských a diplomových prací, obhájených na Fakultě restaurování v akademickém roce
2009/2010. Cílem akce je naučit absolventy prezentovat výsledky své práce
odborné veřejnosti a zároveň jim poskytnout příležitost, zapsat se do širšího
povědomí památkářské a restaurátorské obce.
pořadatel:
Fakulta humanitních věd
termín:
24. února 2011
místo konání:
Evropské školící centrum Litomyšl
kontaktní osoba: PhDr. Pavel Petr
telefon:
466 036 592
e-mail:
pavel.petr2@upce.cz

Seminář zahraničních stáží studentů
pořadatel:
termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Fakulta restaurování
24. února 2011
Fakulta restaurování
Ing. Lenka Machačková
466 036 593
lenka.machackova@upce.cz

Mozaika
Týdenní workshop, který pořádá Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita pro své studenty 1. - 4. Ročníku, povedou František Tesař, umělecký mozaikář a restaurátor MgA. Petr Hampl. Kurz bude obsahovat teoretickou a
praktickou část výuky techniky mozaiky. V teoretické části budou studenti
seznámeni s historií mozaiky, technikou mozaiky a s jejími výrazovými formami. V praktické části kurzu studenti vytvoří vlastní mozaiku podle předlohy i
vlastního návrhu.
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pořadatel:
termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Fakulta restaurování
7. - 11. března 2011
Fakulta restaurování
Mgr. art Jan Vojtěchovský
777 855 627
jan.vojtechovsky@upce.cz

Sazba
Workshop zaměřený na klasickou, dnes již historickou, techniku ruční sazby.
Cíl: Seznámení s technikou v teoretické i praktické rovině. Pořádá Ateliér
výtvarné přípravy pro studenty 2. a 3. ročníku P a UDP.
pořadatel:
Fakulta restaurování
termín:
21. - 25. března 2011
místo konání:
Fakulta restaurování
kontaktní osoba: MgA. Lukáš Tůma
telefon:
737 680 054
;e-mail:
lukas.tuma@upce.cz

Restaurování a konzer vace porézních vápenců
Workshop pořádá Katedra chemické technologie pro své studenty 3. a 4.
ročníku. Přednáší Christian Gurtner.
pořadatel:
Fakulta restaurování
termín:
21. - 22. dubna 2011
místo konání:
Fakulta restaurování
kontaktní osoba: Ing. Karol Bayer
telefon:
466 036 591
e-mail:
karol.bayer@upce.cz

Využití enzymu v restaurátorské praxi
Se mi nář je za mě řen na prak tic kou vý u ku v rám ci pro jek tu č.: CZ.1.07/
2.2.00/07.0140. Jeho cílem je seznámit studenty s možností využití enzymu
pro restaurování (jeho příprava, aplikace a rizika).
pořadatel:
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru
termín:
9. - 13. května 2011
místo konání:
Fakulta restaurování
kontaktní osoba: Mgr. art. Veronika Kopecká
telefon:
604 833 396
e-mail:
veronika.kopecka@upce.cz

Ukázky restaurátorských realizací
Přednášky proběhnou v rámci předmětu Vývoj technik nástěnné malby a jejich autory budou tuzemští i zahraniční lektoři. Půjde o 2 až 3 přednášky,
které proběhnou v průběhu letního semestru. Pořádá ANM pro své studenty 3. - 4. ročníku.
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pořadatel:
termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Fakulta restaurování
letní semestr (bude upřesněno na webu FR)
Fakulta restaurování
Mgr. art Jan Vojtěchovský
777 855 627
jan.vojtechovsky@upce.cz

Nástin vývoje nástěnných technik v Čechách a na Moravě
Cyklus přednášek pořádá Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita pro
své studenty 3. a 4. ročníku. V letním semestru proběhne celkem 7 přednášek, které přednesou Mgr. Martin Vaněk, Mgr. Pavel Waisser, PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. a PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
pořadatel:
Fakulta restaurování
termín:
letní semestr (bude upřesněno na webu FR)
místo konání:
Fakulta restaurování
kontaktní osoba: Mgr. art Jan Vojtěchovský
telefon:
777 855 627
e-mail:
jan.vojtechovsky@upce.cz
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Fakulta zdravotnických studií
leden
Neonatální sepse v roce 2009-2010
(MUDr. Sabová)
pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické krajské
nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
11. ledna 2011
místo konání:
Pardubice, zasedací místnost Porodnicko-gynekologické
kliniky
kontaktní osoba: Zita Hamášová
tel.:
466 015 502
fax:
466 650 536
e-mail:
zita.hamasova@nemocnice-pardubice.cz

Mezioborová spolupráce při léčbě ran
pořadatel:

Česká společnost pro léčbu rány,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
27. - 28. ledna 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: MUDr. Ivo Bureš
telefon:
466 019 101
fax:
466 654 353
e-mail:
ivo.bures@nemocnice-pardubice.cz

únor
Embolie plodovou vodou
(MUDr. Göbel)
pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické krajské
nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
8. února 2011
místo konání:
Pardubice, zasedací místnost Porodnicko-gynekologické
kliniky
kontaktní osoba: Zita Hamášová
telefon:
466 015 502
fax:
466 650 536
e-mail:
zita.hamasova@nemocnice-pardubice.cz
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Krajský seminář oboru Otorinolaryngologie
pořadatel:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
17. února 2011
místo konání:
Pardubice, posluchárna Pardubické krajské nemocnice
kontaktní osoba: MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
telefon:
466 015 306
fax:
466 670 550
e-mail:
jan.mejzlik@upce.cz

Rizikový pacient s chlopenní vadou
13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené vady České kardiologické společnosti.
pořadatel:
Kardiologické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
24. - 25. února 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
telefon:
466 014 101
fax:
466 670 550
e-mail:
petr.vojtisek@nemocnice-pardubice.cz

březen
Úskalí humanitární pomoci v rozvojových zemích
(prof. MUDr. Donát Josef, DrSc.)
pořadatel:
Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické krajské
nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
8. března 2011
místo konání:
Pardubice, zasedací místnost Porodnicko-gynekologické
kliniky
kontaktní osoba: Zita Hamášová
telefon:
466 015 502
fax:
466 650 536
e-mail:
zita.hamasova@nemocnice-pardubice.cz

Krajský onkochirurgický seminář
pořadatel:

termín:
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krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
24. března 2011
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místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

Pardubice, Hotel Zlatá štika
MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
466 012 999
466 012 988
lukas.sakra@nemocnice-pardubice.cz

Kurz středoušní chirurgie
pořadatel:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
24. - 25. března 2011
místo konání:
Svitavy
kontaktní osoba: MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
telefon:
466 601 530
fax:
466 670 550
e-mail:
jan.mejzlik@upce.cz

8. Studentská vědecká konference pro bakalářské
a magisterské studijní obory
pořadatel:
termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
tel.:
fax:
e-mail:

Fakulta zdravotnických studií
28. března 2011
Fakulta zdravotnických studií, posluchárna
Ing. Eva Kynclová
466 037 753
466 670 550
eva.kynclova@upce.cz

Krajský neurologický seminář
pořadatel:

Neurologická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
březen - duben 2011
místo konání:
Pardubice, Hotel Zlatá štika
kontaktní osoba: doc. MUDr. Edvar Ehler, CSc.
tel.:
466 014 713
fax:
466 014 702
e-mail:
edvard.ehler@nemocnice-pardubice.cz

duben
Problematika cévních mozkových příhod
Krajský neurologický seminář bude pořádán za podpory grantu “Síť iktových
center” MŠMT ČR.
pořadatel:
Neurologická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
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termín:
místo konání:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

Fakulta zdravotnických studií
duben 2011
Pardubice, Hotel Zlatá štika
Ivana Dvořáková
466 014 710
466 014 702
ivana.dvorakova2@nemocnice-pardubice.cz

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář
VI. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských
studijních oborů.
pořadatel:
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
termín:
7. dubna 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: Ing. Eva Kynclová
tel.:
466 037 753
fax:
466 670 550
e-mail:
eva.kynclova@upce.cz

Zdravotnické studijní programy v inovaci
Workshop se zaměřením na výstupy projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2.
pořadatel:
Fakulta zdravotnických studií
termín:
7. dubna 2011
místo konání:
Univerzita Pardubice, univerzitní aula
kontaktní osoba: Petra Mandysová, MSN
tel.:
466 037 730
fax:
466 670 550
e-mail:
petra.mandysova@upce.cz

II. Krajský diabetologický seminář
pořadatel:

Interní oddělení Interní kliniky Pardubické krajské
nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
7. dubna 2011
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D.
telefon:
466 014 201
fax:
466 014 209
e-mail:
petr.vyhnalek@nemocnice-pardubice.cz
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Těhotenství a porod z urogynekologického pohledu
(MUDr. Hensel)
pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické krajské
nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
12. dubna 2011
místo konání:
Pardubice, zasedací místnost Porodnicko-gynekologické
kliniky
kontaktní osoba: Zita Hamášová
telefon:
466 015 502
fax:
466 650 536
e-mail:
zita.hamasova@nemocnice-pardubice.cz

květen
VI. Pardubické zdravotnické dny
Me zi ná rod ní kon gres. Pro ble ma ti ka ošet řova tel ství a porod ní asi s ten ce.
Možnosti diagnostiky a laboratorních komplexů.
pořadatel:
Pardubická krajská nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
květen 2011
místo konání:
Pardubice, Kulturní dům Hronovická
kontaktní osoba: Mgr. Alena Brdičková
telefon:
466 011 305
fax:
466 650 536
e-mail:
alena.brdickova@nemocnice-pardubice.cz

Perinatální výsledky za rok 2010
(MUDr. Kokrdová)
pořadatel:
Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické krajské
nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
10. května 2011
místo konání:
Pardubice, zasedací místnost porodnicko-gynekologické
kliniky
kontaktní osoba: Zita Hamášová
telefon:
466 015 502
fax:
466 650 536
e-mail:
zita.hamasova@nemocnice-pardubice.cz

ORL
Seminář Pardubického a Královehradeckého regionu a schůze české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.
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pořadatel:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií,
Klinika ušní, nosní a krční Fakultní nemocnice a
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
termín:
13. - 14. května 2011
místo konání:
Jablonné nad Orlicí, Hotel Filipinum
kontaktní osoba: MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
telefon:
466 601 530
fax:
466 670 550
e-mail:
jan.mejzlik@upce.cz

čer ven
Večer kazuistik
Večer zaměřený na zajímavé kazuistiky v neurologii. Určen pro neurology
pardubického kraje. Bude pořádán za podpory grantu “Síť iktových center”
MŠMT ČR.
pořadatel:
Neurologická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
čer ven 2011
místo konání:
Pardubice, Hotel Zlatá štika
kontaktní osoba: Ivana Dvořáková
telefon:
466 014 710
fax:
466 014 702
e-mail:
ivana.dvorakova2@nemocnice-pardubice.cz

Tokolýza
(MUDr. Vlček)
pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické krajské
nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
14. června 2011
místo konání:
Pardubice, zasedací místnost Porodnicko-gynekologické
kliniky
kontaktní osoba: Zita Hamášová
telefon:
466 015 502
fax:
466 650 536
e-mail:
zita.hamasova@nemocnice-pardubice.cz
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září
Neurologický seminář
Seminář bude pořádán za podpory grantu „Síť iktových center“ MŠMT ČR.
pořadatel:
Neurologická klinika Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
září 2011
místo konání:
Pardubice, Hotel Zlatá štika
kontaktní osoba: Ivana Dvořáková
telefon:
466 014 710
fax:
466 014 702
e-mail:
ivana.dvorakova2@nemocnice-pardubice.cz

říjen
15. krajský kardiologický seminář
pořadatel:

Kardiologické oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
20. října 2011
místo konání:
Zámek Pardubice, Rytířské sály
kontaktní osoba: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
telefon:
466 014 101
fax:
466 670 550
e-mail:
petr.vojtisek@nemocnice-pardubice.cz

říjen-listopad
Zdravotnické studijní programy v inovaci
Workshop se zaměřením na výstupy projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2.
pořadatel:
Fakulta zdravotnických studií
termín:
říjen - listopad 2011
místo konání:
Fakulta zdravotnických studií
kontaktní osoba: Petra Mandysová, MSN
tel.:
466 037 730
fax:
466 670 550
e-mail:
petra.mandysova@upce.cz

Zdravotnické studijní programy v inovaci
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
2.2. Seminář (beseda) srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí.
pořadatel:
Fakulta zdravotnických studií
termín:
říjen - listopad 2011
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Fakulta zdravotnických studií (FZS)

místo konání:
kontaktní osoba:
tel.:
fax:
e-mail:

Fakulta zdravotnických studií
Petra Mandysová, MSN
466 037 730
466 670 550
petra.mandysova@upce.cz

prosinec
Krajský seminář Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku
pořadatel:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
Fakulta zdravotnických studií
termín:
15. prosince 2011
místo konání:
Pardubice, posluchárna Pardubické krajské nemocnice
kontaktní osoba: MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.
telefon:
466 601 530
fax:
466 670 550
e-mail:
jan.mejzlik@upce.cz
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Centrum materiálového výzkumu (CMV)

Centrum materiálového výzkumu
září
International Days of Material Science 2011
IDMS 2011 je po kra čo vá ním stej no jmen né akce po řá da né v roce 2010
v rámci 62. sjezdu. AČSChS. Půjde o dvoudenní seminář zaměřený na pokrok
a novinky z oblasti materiálového výzkumu. V rámci semináře se uskuteční i
přednášky několika význačných zahraničních odborníků, součástí konference
bude také posterová sekce.
pořadatel:
Centrum materiálového výzkumu - projekt „TEAM-CMV“,
FChT - Katedra obecné a anorganické chemie
termín:
15 - 16. září 2011
místo konání:
Pardubice, konkrétní pořadatel a konferenční prostory
budou upřesněny ve výběrovém řízení
kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., Ing. Roman Svoboda, PhD.
telefon:
466 037 144, 466 037 346
fax:
466 037 311
e-mail:
tomas.wagner@upce.cz, roman.svoboda@upce.cz
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Univerzitní knihovna (UK)

Univerzitní knihovna
čer ven
Prodejní výstava zahraniční odborné literatury z oblasti
chemických, technických a ekonomických věd
pořadatel:

Univerzitní knihovna,
Knihkupectví Malé centrum Brno
termín:
7. - 9. června 2011
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická
kontaktní osoba: Mgr. Iva Prochásková
telefon:
466 036 546
fax:
466 036 538
e-mail:
iva.prochaskova@upce.cz
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Univerzitní konferenční centrum (UKC)

Univerzitní konferenční centrum
Univerzitní konferenční centrum Univerzity Pardubice (UKC) spravuje prostory univerzitní auly, poslucháren v areálu Dopravní fakulty Jana Pernera
a konferenčního sálu v budově rektorátu univerzity.
V moderním a kulturním prostředí nabízí špičkové technické zázemí, které
slouží pro vysokoškolskou výuku a pořádání akademických obřadů, ale též
pro konání prestižních konferencí, sympozií, seminářů a dalších odborných
a společensko-kulturních akcí, včetně mezinárodních, podle požadavků pořadatelů.
Nabídka služeb v tomto směru nemá v regionu konkurenci.
UKC nabízí:
• pořádání konferencí, sympozií, seminářů a dalších akcí dle požadavků
pořadatele,
• pronájem prostor,
• vybavení didaktickou a audiovizuální technikou na špičkové technické
úrovni,
• zveřejnění akce na internetových stránkách univerzity,
• „coffee breaky”, bankety, rauty, doprovodné programy,
• zajištění požární hlídky, organizačních pracovníků, hostesek.
Univerzitní aula
ve Studentské ulici 519 vedle Univerzitní knihovny:
Aula Arnošta z Pardubic . . . . . . .
kapacita 374
1 posluchárna . . . . . . . . . . . . . .
kapacita 158
2 posluchárny . . . . . . . . . . . . . .
kapacita 80
2 učebny . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapacita 36
1 učebna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kapacita 18
klubovna, foyer
šatna, bufet, kuchyňka, zázemí

míst
míst
míst
míst
míst

Posluchárny v areálu dopravní fakulty
ve Studentské ulici 95:
velký sál B1 . . . . . . . . . . . . . . . .
kapacita 303 míst
2 posluchárny . . . . . . . . . . . . . .
kapacita 80 míst
2 posluchárny . . . . . . . . . . . . . . .
kapacita 60 míst
Rektorát
Kongresový sál . . . . . . . . . . . . .

kapacita 160 míst
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Univerzitní konferenční centrum (UKC)

Další služby:
• profesionální videozáznam a zvukový záznam,
• natáčení a výroba výukových pořadů,
• fotografování - fotodokumentace akcí,
• přepisy z různých formátů (VHS, DVD, atd.),
• ozvučení interiérů i exteriérů,
• technické zajištění prezentací,
• videokonferenční přenosy (Polycom),
• proškolení osob využívajících technické vybavení univerzity.
Kontakt:
Univerzitní konferenční centrum
Univerzitní aula, Studentská 519, Pardubice - Polabiny
Mgr. Eliška Čásenská - vedoucí
telefon: 466 036 655
e-mail: eliska.casenska@upce.cz
Roman Kourek - organizační pracovník
telefon: 466 036 736
Audiovizuální technici:
Lukáš Báchor - telefon: 466 036 702
Štefan Dobra - telefon: 466 036 232
Bc. Ladislav Šťastný - telefon: 466 036 735
Adrián Zeiner - telefon: 466 036 505
http://www.upce.cz/zazemi/ukc.html
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