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Zpráva o odborném jazykovém vzděIávání za rok 2oL3

Aktivita ,,odborné jazykové vzdě|ávání,,v rámci projektu Transmedchem započa|a V souladu
s harmonogramem projektu v 1'0/20Lt, dále byla realizována během r. 2oI2 a r. 2oL3,
SoustĚedi|i jsme se na zajištění kvalitní vriuky V souladu s projektem a na nábor a nap|nění
cílové skupiny jazykového vzdělávání. Nabídka byla prezentována osobně na rriznrich akcích i
pii individuálních jednáních, |etákovou formou, Ve vriuce a na webovrich stránkách projektu i

pomocí prezentovaného roll-upu projektu.

Z d vodu jinrich pedagogick ch povinností mimo projekt Transmedchem jsme po vzájemné
dohodě muse!i změnit ukončit spolupráci dvou lektor a nahradili je vždy po ve!mi
d k!adném v běru a zjištění referencí jin mi zkušenymi |ektory. Vycházeli jsme
z pĚedcházejících zkušeností zajišťování jazykového vzdě|ávání členy rea!izačního trimu
projektu s drjrazem nejen na kvalitu lektorrj, a|e i možnost navázáníjejich pracovně právního
vztahu v projektu a časovrich možností. Vrisledkem jednání bylo dohodnutí budoucí
spolupráce se všemi typy jazykov ch lektor , ke kter m jsme se v projektu zaváza|i,
na období letního semestru 20L2/2oL3 a zimního semestru 20I3/2oL4. V sledkem by!

následující rozpis kurzrj odborné angličtiny v praxi.

V letním semestru akademického roku 20l2l2o13 byly realizovány 4 skupiny ja{kového
kurzu odborné ang|ičtiny v praxi:

Kurz !

Kurz l probíhal od 2L.2.20I3 do 9.5.2013, nastoupiIo do něj 11 ričastníkú a ].1. také kurz
spěšně dokončilo. Lektorem kurzu by| česk'i !ektor s odbornym chemicko.bio|ogick m

zázemím Mgr. František Brauner, Ph.D. Kurz byl realizován vždy Ve čtvrtek V Centru
pro v uku cizích jazykri LékaĚské fakuIty UP.

Kurz l!

Kurz |l probíhal od L8.2.20L3 do 13.5.201.3, nastoupilo do něj 12 ričastníkrj aLL kurz spěšně
absolvovalo. Lektorem kurzu by| rodil mluvčí s odbornrim chemicko-biologickrim zázemím
Peter odion lmwensi, Ph.D. Kurz by| realizován vždy v pondě|í v prostorách K|iniky zubního
|ékaĚství LF UP v o|omouci.

Kurz lll
Kurz |l| probíhal od 21'.2,20L3 do 9.5.2013, nastoupilo do něj 8 rjčastníkrj a všech 8 kurz
spěšně absolvovalo. Lektorem kurzu by| rodilri mIuvčí Jeremy Garlic, M.A. Kurz byl

realizován vždy ve čtvrtek v prostorách Ústavu farmakologie LF UP.

Tento projekt je spolufinancován Evropskym sociálnÍm fondem a státním rozpočtem
Ceské republiky.
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Kurz lV
Kurz lV probíhaI od 2L.2.20I3 do 9.5.201.3, nastoupilo do něj 10 ričastníkrj a 9 také rispěšně
absolvovalo. Lektorem kurzu by| česk lektor s odbornym chemicko-biologick m zázemím
RNDr. Mi!an Urban, Ph.D. Kurz byl reaIizován vždy ve čtvrtek v prostorách PĚírodovědecké
fakulty ur.

Dne 5.5.20L3 a 9.5.2013 proběhly hodiny angličtiny s Lektorem AJ lIl - využití v pracovní
praxi, které byly určeny pro ričastníky Kurzu l a Kurzu ll|. Celkem se na tyto hodiny dostavilo
10 častníkrj. Lektorem by| VaV pracovník společnosti Torviq RNDr. Viktor KrchĚák, CSc.

V zimním semestru akademického roku 2oL3l2o1a byly realizovány 3 skupiny jazykového
kurzu odborné ang|ičtiny v praxi:

Kurz I

Kurz I probíhal od 3.10.20].3 do 19.L2.2oL3 nastoupilo do něj la r]častníkrj a 14 také kurz
rispěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl českri |ektor s odbornrim chemicko-biologickrim
zázemím Mgr. František Brauner, Ph.D. Kurz by| rea|izován vždy ve čtvrtek v prostorách
Centra pro vriuku cizích jazykri LékaĚské fakulty ul.
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Kurz !l

Kurz l! probíha! od 30.9.2013 do L6.L2.201.3, nastoupi|o do něj
absolvovalo. Lektorem kurzu byl rodil mluvčí Peter Ring. Kurz
v prostorách Kliniky zubního !ékaĚství LF UP v olomouci.

9 ričastníkrj a 8 kurz rispěšně
byl realizován vŽdy v pondělí

Kurz lll
Kurz lll probíhal od 2.1o.20t3 do L7.L2.201.3, nastoupilo do něj 8 ričastníkrj a všech 8 také
spěšně abso|vovalo. Lektorem kurzu by! českri lektor s odborn m chemicko.biologickrim

zázemím RNDr. Milan Urban, Ph.D. Kurz byl rea|izován vždy ve stiedu V prostorách Ústavu
farmakologie LF UP.

Angličtina s Lektorem AJ ll! - využití v pracovní praxi v zimním semestru 20L3/20L4
neproběhla.

Ve spo|upráci s lektory kurzrj by|y použity jazykové testy pro ričastníky kurzu (ričastníci prošli
vstupním testem odborné ang|ičtiny, testy hodnotící dosaženou riroveĚ ričastník by|y
zajištěny po ukončení kurzu), formuláĚe hodnocení vriuky |ektorem i ričastníky kurzu tak,
abychom mohli prokázat v1isledky vriuky, ke kter m jsme se V projektu zaváza|i. Úspěšní
ričastníci obdržell osvědčení z kurzu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskym sociálnÍm fondem a státním rozpočtem
Ceské republiky.
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Dagmar Petrželová

H lavní koordinátorka projektu
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Závérz

V roce 2oL3 proběhla v rámci projektu Transmedchem realizace odborné jazykové v'fuky,
byla učiněna dohoda o spolupráci se všemi typy jazykov'fch |ektorú, ke kter'fm jsme se

v projektu zavázali; v někter'fch pÍípadech se jednalo o |ektory z pÍedcházejícího roku, jiní

byli v projektu nově zaměstnáni. Byly použity všechny pÍipravené formu|áÍe, testy a

obsahy kurzú, zajištěny v'fukové prostory. Prťrběžně a zejména pÍed semestrem proběhl

nábor cí|ové skupiny na jazykové vzdělávání.

V r. 2013 bylo realizováno 7 kurzú s ričastí celkem 59 osob tispěšně podpoÍenrfch osob.
Za dobu realizace projektu do 31.12 .2oL3 se jedna|o celkem o 187 rispěšně podpoÍen'fch

ričastníkú, čímž jsme sp|nili nap|nění cílové skupiny jazykového vzdě|ávání na 93,SYo.

V letním semestru 2oL3l2014 jsou plánovánv 2 další kurzy jazykového vzdělávání.

V Olomouci, dne 20. tinora 201,4

Tento projekt je spolufinancován Evropskym sociálním fondem a státním rozpočtem
Ceské republiky,

evnopsxÁ urute


