NABÍDKA KURZŮ PRO VaV PRACOVNÍKY
Prezentujete své vědecké či výzkumné výsledky nebo se je chystáte do
budoucna prezentovat?
Rádi byste prohloubili své znalosti v oblastech komunikace, marketingu,
managementu, personalistiky, práva a pedagogiky?
Chcete být součástí vědeckého týmu, nebo dokonce jeho vedoucím?
Přejete si získat grant pro Vaši činnost?
Plánujete předávat své poznatky pomocí médií?
Pak je projekt Věda Popularizace Prezentace určen právě Vám.
Vyberte si z aktuální nabídky kurzů:
1. Základy práva pro pracovníky vědy a výzkumu, grantový management
Výukové bloky proběhnou v termínech 7.10., 21.10., 11.11. a 25.11.
v budově FF UP na Křížkovského ulici č. 14 (o čísle učebny budete
informováni emailem) vždy od 10:00 do 14:00.
2. Marketing a management v oblasti šíření výsledků vědy, popularizace,
realizace odborných a vědeckých aktivit
Výukové bloky proběhnou v termínech 4.11., 2.12., 9.12. a 16.12.
v budově FF UP na Křížkovského ulici č. 14 (o čísle učebny budete
informováni emailem) vždy od 12:00 do 16:30.
3. Professional communication in English
Jedná se o 5 bloků výuky speciálně pro VaV pracovníky, začátek
kurzu je plánován na jaro 2012. V případě zájmu se hlaste již nyní.
4. Komunikační, editační, prezentační a navazující pedagogické dovednosti
v oblasti šíření odborných, vědeckých výstupů a popularizace
Jedná se o 6 bloků výuky speciálně pro VaV pracovníky, začátek
kurzu je plánován na jaře 2012. V případě zájmu se hlaste již nyní.
Zaujal Vás některý ze zmíněných kurzů?
Přihlásit se můžete prostřednictvím:
- tištěné návratky (přiložena) na adresu Filozofická fakulta UP, Centrum VPP,
Valérie Vejmolová, Křížkovského 14, Olomouc;

- elektronické návratky (ke stažení na www.vpp.upol.cz) na emailovou
adresu v.vejmolova@klikni.cz.

Vedle nabídky kurzů pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu můžete využít
rovněž služeb našeho poradenského a výukového centra, které Vám nabízí
konzultace s odborníky ve výše uvedených oblastech či využití audiovizuální a
počítačové techniky.
Bližší informace o aktuálně otevíraných kurzech, včetně sylabů, a interaktivní
komunikační portál pro VaV pracovníky jsou k dispozici na www.vpp.upol.cz.

