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O PROJEKTU 

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Hornicko-geologické fakulty 

(HGF) a Katedry jazyků VŠB-TUO prostřednictvím doplnění vybavení k zajištění kvalitní 

výuky v Bc. a Mgr. studijních programech HGF a pro zvyšování kvalifikace a pedagogických 

kompetencí pracovníků VŠB-TUO v rámci aktivity KA2 (Modernizace výuky) plánované 

v rámci komplementárního projektu Technika pro budoucnost (předložený v rámci výzvy 

02_16_015). 

CÍLE PROJEKTU 

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury HGF VŠB-TUO za účelem zajištění 

vysoké kvality výuky, zvýšení kompetencí studentů pro praxi a zvyšování kvalifikace a 

pedagogických kompetencí VŠ pracovníků VŠB-TUO v oblasti jazykových kompetencí pro 

zajištění výuky v cizích jazycích. Pořizovaná infrastruktura má návaznost na aktivity (KA2, 

KA3) obsažené v komplementárním projektu „Technika pro budoucnost“ předloženém 

v rámci výzvy 02_16_015 OP VVV a na ESF aktivity minulého programovacího období. 

Svým cílem projekt reaguje na potřeby a problémy v oblasti nedostatečného infrastrukturního 

zabezpečení vzdělávacích aktivit dle požadavků trhu práce, zvýšení kvalifikace a 

pedagogických kompetencí VŠ pracovníků a zvýšení zájmu studentů o studium technických 

oborů. 
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Cílový stav po realizaci projektu: HGF a KJ budou disponovat nově pořízeným a 

zprovozněným vybavením, které bude využíváno především v rámci aktivit 

komplementárního projektu „Technika pro budoucnost“ pro vzdělávání především v nových 

a modernizovaných studijních programech a pro zvyšování kvalifikace pracovníků VŠB-

TUO. 
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