
 

Tento dokument vznikl za podpory OP VVV projektu 
Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 
 

Plán školení 

Aktivita Název Cílová skupina 

VAa1/UNI 
Oblast strategického řízení výzkumné 
organizace včetně její kontroly 

relevantní vedoucí pracovníci 

VAa2/UNI 
Znalosti a dovednosti řídících v oblasti 
personalistiky, OTM-R

relevantní odborní pracovníci 

VAa3/UNI 
Zvyšování znalostí a dovedností v 
oblasti finančního managementu 

relevantní odborní pracovníci 

VAa4/UNI 
Evropská charta a Etický kodex pro 
výzkumné pracovníky 

Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti 

VAa5/UNI 
Zvyšování kvality a 
konkurenceschopnosti doktorandů ve 
vědě a výzkumu 

Doktorandi 

VAa6/UNI 
Zvyšování znalostí postdoktorandů a 
mladých výzkumných pracovníků za 
účelem jejich profesního rozvoje 

Postdoci, mladí výzkumníci (do 5 let 
(včetně)od získání PhD) 

VAc1/UNI 
Hodnocení pracovníků výzkumných 
organizací 

relevantní vedoucí pracovníci 

VAc2/UNI 
Metodologie sebehodnocení výzkumné 
organizace 

relevantní vedoucí pracovníci 

VAd1/UNI Strategie mezinárodní spolupráce relevantní vedoucí pracovníci
VAd2/UNI Mezinárodní spolupráce realizátor internacionaliazce 

VAe1/UNI 

Zvyšování úrovně odborných znalostí 
relevantních pracovníků v oblasti 
managementu ochrany duševního 
vlastnictví 

pracovníci CTT 

VAe2/UNI 
Zvyšování znalostních kompetencí 
výzkumných pracovníků a Ph.D. 
studentů v oblasti transferu  

akademičtí a výzkumní pracovníci 
podpořené součásti 

VAe3/UNI 

Zvyšování úrovně odborných 
praktických znalostí relevantních 
pracovníků v oblasti managementu 
Open Access nástrojů

relevantní odborní pracovníci 

VAe4/UNI 
Zvyšování znalostních kompetencí 
výzkumných pracovníků a Ph.D. 
studentů v oblasti Open Access 

akademičtí a výzkumní pracovníci 
podpořené součásti 

VAf1/UNI Strategie pro oblast popularizace relevantní odborní pracovníci

VAf2/UNI 
Popularizace výsledků VaV vytvořené 
na UNI/CPS 

relevantní odborní pracovníci 

Akční plán Leadership 
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Timemanagement 
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti
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Akční plán Multikulturní komunikace 
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Certifikované metodiky 
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Programování 
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Networking 
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Jazyková příprava  
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Projektový management 
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Prezentační dovednosti  
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Mise, vize, strategie 
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Etický kodex  
Všichni zaměstnanci organizačně 
začlenění do podpořené součásti

Akční plán Hodnocení výzkumných pracovníků relevantní vedoucí pracovníci 

Akční plán Práce supervizora relevantní vedoucí pracovníci 

Akční plán Komunikační platforma CPS 
akademičtí a výzkumní pracovníci 
podpořené součásti 

Akční plán Komunikační platforma UTB 
akademičtí a výzkumní pracovníci 
podpořené součásti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


