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Počátek prezentace ú častník ů konference 

v 9,00 hodin 
 

 
 
 
 
 
 
Parkování pro referenty  
je zajištěno zdarma v podzemních garážích 
hotelu 

Budova sekretariátu ACC, Liberec 
 

 
 
Pozvánka 
je určena všem studentům prezenčního i 
kombinovaného studia doktorských studijních 
programů Technické univerzity v Liberci a 
vysokých škol v polské Jelení Hoře. 
Jako hosté jsou přizváni i studenti 
z německých vysokých škol v Žitavě a Zhořelci 
- Hochschule Zittau/Görlitz a Internationales 
Hochschulinstitut Zittau. 
Dále jsou zváni zaměstnavatelé z české části 
ERN a pracovníci personálních agentur. 
Účast na konferenci je bezplatná. 
 
Prosíme o potvrzení účasti   do  31. října 2009 
na níže uvedenou adresu ACC, referenty 
prosíme o zaslání svého příspěvku zároveň 
s přihláškou. 
Úprava textu příspěvku je stejná jako u 
periodika ACC JOURNAL – info: 
http://acc-ern.tul.cz/ ACC  JOURNAL/ 
Upozornění a pokyny pro přispěvovatele. 

 
Kontaktní místo konference 
Akademické koordinační středisko 
v Euroregionu Nisa (ACC) 
Sokolská 8, CZ 461 17 Liberec 1 
Tel.: +420 485354232 
Fax: +420 485 354309 
e-mail:helena.neumannova@tul.cz 
jitka.pesikova@tul.cz 

 
 

 
POZVÁNKA 

 
Technická univerzita v Liberci 

a 
Akademické koordina ční st ředisko  

v Euroregionu Nisa (ACC) 
 

pořádají dne 
 

19. listopadu 2009 
 

závěrečnou konferenci k projektu 
 

Absolventi doktorského studia 
a jejich šance na pracovním trhu 

 v Euroregionu Nisa 
 
 

Jednacími jazyky konference jsou čeština 
a polština 

 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 
Studentská 2, 461 17 Liberec 1 



Cíl projektu 
 

Cílem projektu je analýza podmínek absolventů 
doktorských studijních programů při vstupu 
na pracovní trh Euroregionu Nisa. 
 
V rámci dotazníkové akce se projekt pokusil najít 
odpovědi např. i na otázky, pro č se studenti 
rozhodli ve studiu na vysoké škole v rámci 
doktorského studia pokra čovat a s jakými 
představami  pak cht ějí uplatnit své vzd ělání 
v praxi.  
 
Mimo jiné poskytne projekt informaci i o tom, jak 
jsou zaměstnavatelé schopni motivovat absolventy 
doktorského studia pro práci ve své firmě a 
v neposlední řadě také, zda a za jakých podmínek 
umožňují svým zaměstnancům další vzdělávání. 
 
Cílem projektu je získání relevantních dat a jejich 
vyhodnocení s ohledem na specifické podmínky 
trhu pracovních příležitostí v Euroregionu Nisa. 
 
Řešitelé projektu 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 
a 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY 
VE WROCŁAWIU 

Wydział gospodarki regionalnej i turystyki 
w Jeleniej Górze 

ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, Polsko 
 

 
Partner projektu 

 
Koordináto ři ACC 
CZ: PaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. 
 helena.neumannova@tul.cz  
PL:  Dr. Franciszek Adamczuk 
 franciszek.adamczuk@ue.wrocl.pl 

Program 
 

10,00 Zahájení konference 
Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. 
Technická univerzita v Liberci  

10,10 Shrnutí výsledků projektu „Absolventi 
doktorského studia a jejich šance 
na pracovním trhu v ERN” 
PaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. 
vedoucí projektu 
Technická univerzita v Liberci 

10,20 Koncepce a prognózy zaměstnávání 
absolventů vysokých škol, požadavky 
zaměstnavatelů 
Ing. Denisa Klingerová, Jan Záruba  
Pracovní agentura Manpower 
Liberec 

10,30 Současná hospodářská situace v ERN 
Ing. Martin Procházka 
ředitel Okresní hospodářské komory 
v Liberci 

10,40 Situace na trhu práce v Libereckém 
kraji 
Mgr. Barbora Lavická 
Úřad práce v Liberci 

10,50 - 11,10 přestávka na kávu 
11,10 Zkušenosti s absolventy vysokých škol 

z pohledu zaměstnavatelů 
NN 
zástupce firmy v ERN 

11,20 Hodnocení a zkušenosti z pohledu 
studentů doktorského studia 
technických oborů na TUL 
Ing. Daniela Lubasová 
Fakulta textilní TUL 

11,30 Hodnocení a zkušenosti z pohledu 
studentů doktorského studia 
ekonomických oborů na TUL 
Ing. Jan Öhm 
Ekonomická fakulta TUL 

11,40 Hodnocení a zkušenosti z pohledu 
studentů doktorského studia v Polsku 
Mgr. Aneta Salus 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
   

 
11,50  Diskuze 
 
12,00 Oběd 

Zámecké sklepení Centra Babylon 
 
13,00 Prohlídka IQ Centra Babylon 
 
 
 
 
 

 
 

  
EVROPSKÁ UNIE 

            „PŘEKRAČUJEME HRANICE“ 
 

 
 
 
 

Tento projekt je spolufinancován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prost řednictvím Euroregionu NISA  
 
 
 
 

EUROREGION 
NEISSE  NISA  NYSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Další informace k projektu: 
http://acc-ern.tul.cz/ 


