
INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ

16. konferenci v rámci cyklu:

Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost

S TÉMATICKÝM ZAMĚŘENÍM

Program konference

Účast na konferenci 
je bezplatná.
Přihlášený účastník 
má možnost získat 
volnou vstupenku na 
veletrh.

Další informace o 
konferenci v četně 
registrace:
www.rep.fs.cvut.cz

12,30 – 13,00 Registrace

13,00 – 13,10 Zahájení konference

prof. Ing. František Freiberg, CSc., FS ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu řízení a ekonomiky
podniku

Ing. Old řich Paclík, CSc., SST, ředitel

13,10 – 17,30 Přednášky, diskuse (přednáška cca 20 min., diskuse k přednášce cca 10 min.)

13,10 – 13,40 prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze
Špičková technická univerzita pro p říští desetiletí

13,40 – 14,10 Ing. Otto Dan ěk, Atas, a.s., generální ředitel a místopředseda Asociace Exportérů ČR
Školství jako limitující faktor českého pr ůmyslu

14,10 – 14,40 Ing. Boris Dlouhý, CSc., Svaz průmyslu a dopravy, poradce prezidenta a generální ředitelky
Rok technického vzd ělávání - Profil absolventa technické univerzity pro pr ůmysl

14,40 – 15,10 RNDr. Zdeněk Somr, Hospodářská komora ČR, viceprezident
Profil absolventa technické univerzity pro pr ůmysl

15,10 – 15,30 Přestávka, ob čerstvení

15,30 – 16,00 Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D., Mesit Holding, generální ředitel
Co by m ěl umět strojní inženýr pro High-Tech projek ční a výrobní činnost

16,00 – 16,30 Mgr. Lenka Kazdová, Robert Bosch, spol. s r.o., personální útvar
Ideální profil absolventa technické univerzity z pohledu me zinárodní firmy

16,30 – 17,00 doc. Ing. Martin Zralý, CSc., Ústav řízení a ekonomiky podniku, FS ČVUT Praha
Co je důležité pro studijní obor Řízení a ekonomika podniku na technické univerzit ě

17,00 – 17,30 Závěrečná diskuse, shrnutí a uzav ření konference

Při příležitosti konání MSV Brno             v Kongresovém centru

PŘIHLÁŠKY

Cílem konference je věnovat se aktuálnímu problému, kterým je nedostatek technických pracovník ů a vymezení jejich

odborného profilu. Konference je zaměřena zejména na nedostatek technicky zaměřených pracovníků pro průmysl a návazné

obory, kvalitativní úroveň absolventů technicky zaměřených vysokých škol (univerzit) a hledání řešení jak:

• Zajistit dostatek technicky zaměřených inženýrů.

• Vyvážit požadavky na teoretický základ a potřebné praktické znalosti a dovednosti.

• Skloubit teoretický technicko-manažerský (a ekonomický) základ s požadavky na praktické znalosti a dovednosti vyžadované

při vstupu do praxe, tj. především na to, jaký má být profil absolventa bakalářského a magisterského (inženýrského) studia.

CHARAKTERISTIKA 

v rámci

ÚSTAV ŘÍZENÍ A EKONOMIKY PODNIKU, FAKULTA STROJNÍ – ČVUT V PRAZE

pořádá

15. 9. 2015

ve spolupráci s partnery:

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR, SVAZ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY, 
ASOCIACE EXPORTÉRŮ – ČR, BOLTJES GROUP

děkana Fakulty strojní 
ČVUT v Praze, 

Prof. ing. Michaela 
Valáška, DrSc.

pod záštitou


