Komplexní inovace zvýšila kompetence studentů i akademických
pracovníků Fakulty ekonomické
Na konci roku 2014 byl na Fakultě ekonomické ZČU úspěšně ukončen projekt „Komplexní
inovace
bakalářského
studijního
programu
Ekonomika
a
management“
(CZ.1.07/2.2.00/28.0059), který byl podpořen z prostředků OP VK. V rámci tohoto projektu
bylo inovováno, resp. nově vytvořeno celkem 50 předmětů Fakulty ekonomické a vytvořeny
tři kurzy pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Pro uvedené předměty vznikly
aktualizované studijní materiály včetně e-learningových opor a inovovaných stránek na
Courseware ZČU. „Studijní podpory v LMS Unifor považuji za přínos pro organizaci svého
času při studiu podle svých potřeb“, konstatovala Irena Lichnovská, studentka 3. ročníku
bakalářského studia. Inovace předmětů byly ověřeny v rámci pilotních běhů, které studenti
zpravidla hodnotili velmi kladně a inovace předmětů i studijních materiálů považují za
přínosné.
Hlavním cílem uvedeného projektu bylo inovovat vybrané předměty studijního programu
„Ekonomika a management“ na bakalářském stupni studia. Za podpory finančních prostředků
v rámci daného projektu byl do výuky implementován manažerský informační systém SAP,
jehož znalost představuje pro absolventy FEK konkurenční výhodu na trhu práce. Jedním
z cílů projektu bylo mimo jiné přiblížit studentům reálné podmínky praxe. Studenti měli
možnost zúčastnit se přednášek odborníků z praxe a exkurzí. V rámci předmětu „Geografie
cestovního ruchu“ absolvovali každý rok exkurzi do oblasti pohoří Harz v Německu, kde
mohli porovnat přístup k problematice řízení a propagace cestovního ruchu v zahraničí.
Inovace byly realizovány napříč FEK a spočívaly mimo jiné v zapojení moderních metod
(např. pravidelné využívání SmartBoard tabule u výuky cizích jazyků). V rámci předmětu
„Projekt v mezinárodním virtuálním týmu“ (KPM/HRP) studenti zpracovávali společné
projekty na zadané téma se studenty Fachhochschule Weiden v anglickém jazyce, což vedlo
ke zlepšení jejich komunikace a týmové spolupráce v interkulturním prostředí.
V rámci projektu se uskutečnily rovněž kurzy zaměřené na zvyšování kompetencí
akademických pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých a tvorby e-learningových opor,
které přispěly ke zkvalitnění jejich výuky a přípravy studijních materiálů. Deset vyučujících
FEK získalo certifikát Profesionální lektor.
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