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Academic Career in Pilsen –
vstupní bránu do kraje
najdou vědci na ZČU
Příjezdy zahraničních vědců do Plzně neumožňují
jen Mobility 3.0, ale také nový projekt podpořený
Plzeňským krajem. Počítá s tím, že vědci kromě
univerzity pomohou svými zkušenostmi také regionu.

Západočeská univerzita není v regionu na internacionalizaci sama. Její potřebu si uvědomuje také Plzeňský kraj,
a proto v roce 2019 podpořil projekt Academic Career in
Pilsen, který spojuje ZČU a plzeňskou Lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy. Obě školy mohly díky projektu
pozvat a také přivítat zahraniční odborníky s tím, že
na univerzitě jejich mise neskončí. Naopak – vysoká škola
má být pro odborníky se zahraniční praxí jakousi vstupní
branou do Plzeňského kraje. Zkušenostmi z mezinárodních týmů mohou přispívat i ostatním vzdělávacím
a výzkumným organizacím v kraji a mohou si náš region
vybrat jako místo k dlouhodobějšímu pobytu – v souladu
s takzvanou Regionální inovační strategií RIS3.
Academic Career in Pilsen probíhá v letošním roce
poprvé. Od projektu Mobility 3.0 (viz str. 4 a 5) se liší
především tím, že podporuje pouze příjezdy zahraničních
expertů do Plzně – ne výjezdy ven. Plzeňský kraj na projekt poskytl 2 miliony korun. „Díky tomu jsme podpořili
příjezd šesti zahraničních odborníků na pobyt v délce
zhruba tří měsíců, a kromě toho také více než dvacet
krátkodobých pobytů akademických a výzkumných pracovníků na různých kariérních úrovních. Odborníci míří
na ZČU na konference, sympozia, workshopy, přednášky
či semináře,“ zmiňuje se Markéta Ulčová z Projektového
centra ZČU a dodává, že díky podpoře krátkodobých
pobytů se mohly do Academic Career in Pilsen snáze
zapojit také Fakulta pedagogická, Fakulta zdravotnických
studií nebo Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara,
jimž kratší stáže vyhovují více než technickým fakultám.
„O každém odborníkovi, který na ZČU zavítá, připravujeme krátký medailonek, kde účastníka projektu představíme a vyzdvihneme jeho zapojení do výzkumné či
pedagogické činnosti,“ pokračuje Markéta Ulčová.
Jednou z největších kapacit, které díky Academic
Career in Pilsen letos ZČU navštívily, je doktor Ivatury

S. Raju z Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA. Na Fakultě aplikovaných věd se zúčastnil
workshopu a mezinárodní konference DAS 2019.
Zaměstnanci i studující se tak mohli setkat s vedoucím
pobočky analytických a výpočetních metod NASA
a vedoucím technologem pro struktury a materiály,
který významně přispěl k bezpečnému provozu raketoplánů, Mezinárodní kosmické stanice i komerčních letů
do vesmíru.
Projekt Academic Career in Pilsen podpořil také přednáškovou činnost odborníků na kurzu Comparative
Legal Studies Fakulty právnické, kam se podařilo
pozvat přednášející z Litvy, Itálie či Izraele. Fakultu
zdravotnických studií zase na pět dní navštívila vedoucí
oddělení biochemie a molekulární biologie na Autonomous University of Barcelona, profesorka Sandra
Villegas. Fakulta díky návštěvě navázala spolupráci
s touto univerzitou a jednala o výměnných pobytech
akademiků i studujících. Renomovaná vědkyně navíc
přednášela o výzkumu Alzheimerovy choroby.
Příklad propojení univerzity a soukromého sektoru
v rámci Academic Career in Pilsen můžeme ukázat
na příkladu doktorky chemického inženýrství Fatemeh
Gholami z Íránu. Na svém pracovišti v institutu Nové
technologie – výzkumné centrum (NTC) se zabývá
vývojem prototypu svazku vodíkového palivového
článku s polymerní membránou.
Academic Career in Pilsen bude pokračovat i v roce
2020. V srpnu 2019 se konalo výběrové řízení, při němž
komise ze zástupců univerzity i kraje určila dle získaných bodů pořadí uchazečů. Cílem projektu je opět
navýšit počet akademických a výzkumných pracovníků
se zahraniční zkušeností ve vzdělávacích a výzkumných
organizacích kraje. „Nově budou preferovány dlouhodobější pobyty. O zahraniční odborníky máme velký
zájem a v úzké spolupráci s Plzeňským krajem jim zde
můžeme představit místo, kde budou chtít dlouhodobě
působit a pomohou rozvíjet nejen univerzitu, ale i celý
region,“ říká závěrem Markéta Ulčová.
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International Staff
Week už dvakrát
otevřel Západočeskou
univerzitu světu

Rektor ZČU Miroslav Holeček připíjí zahájení druhého ročníku International Staff Week

Utužit partnerství, která už existují, a navazovat
nová, to jsou dva hlavní cíle akce pořádané
pracovištěm International Office ZČU.

Zástupci devíti zemí a třinácti univerzit se v květnu
2019 setkali na Západočeské univerzitě v Plzni. Proč?
Přilákal je už druhý ročník akce International Staff
Week, který pořádala International Office ZČU.
Hlavním cílem International Staff Weeku je šíření
dobrého jména Západočeské univerzity i za hranicemi
republiky. Na patnáct účastníků letošní akce, mezi
nimiž nechyběli tradiční partneři ZČU jako finský
HAMK, maďarská Corvinus University of Budapest
či francouzská Université de Limoges, čekal bohatý
program, který zahrnoval nejen prohlídku kampusu
a odborné workshopy na často diskutovaná témata
jako dopad příchozích studentů nebo kreditová mobilita, ale i návštěvu pivovaru nebo prohlídku centra

Plzně. Kromě kolegů z mezinárodních kanceláří tentokrát přijali pozvání do Plzně i pracovníci univerzitních knihoven, kteří měli částečně oddělený odborný
program, připravený na míru týmem Univerzitní
knihovny ZČU.
Stejně důležité jako upevňování stávajících partnerství je ovšem navazování partnerství nových, a také to
druhý ročník International Staff Weeku splnil. Například Fakultě aplikovaných věd se otevřely nové možnosti partnerství a studijních stáží na institucích, jako
je španělská Universidad Loyola Andalucia či belgická
Haute Ecole Louvain en Hainaut v Monsu. Zástupci
dalších fakult zase akci využili k navázání spolupráce
v jiných projektech – třeba Fakulta ekonomická uzavřela s Corvinus University v Budapešti partnerství
v projektu Visegradských fondů. International Staff
Week, podporovaný projektem ESF (CZ.02.2.69/0.0/0 .0/
16_015/0002287), se bude konat i v roce 2020.
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