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Cíle projektu
Hlavním cílem tohoto projektu, který se nazývá OPUS – vzdělanostní síť k

výrobním technologiím (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0029), je posílení vztahů a
spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi,
subjekty soukromého sektoru a veřejné zprávy. Cílem projektu je rovněž rozvoj
vzdělání ve společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR
prostřednictvím modernizace systémů terciárního a dalších vzdělávání, jeho
propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve
výzkumu a vývoji. Opus totiž znamená dílo a posláním vysokých technických
škol je především naučit studenty i pracovníky z praxe vytvářet hodnotná a
kvalitní díla. Projekt je tedy určen především pro studenty a zaměstnance VUT v
Brně, ale také pro zaměstnance podnikatelského sektoru Jihomoravského kraje
či širší veřejnost. Jeho hlavním realizátorem je Ústav strojírenské technologie,
ale podílí se na něm několik ústavů a dalších partnerů. Dílčím cílem je zejména
rozvoj poznání moderních výrobních technologií s rychlým informačním
transferem do výrobní praxe se zpětnou vazbou na jejich optimální využití.
Realizace těchto aktivit je podporována studijními pobyty studentů, pedagogů,
vědecko-výzkumných pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, řešením
bakalářských, diplomových i doktorských prací s přímou vazbou na výrobní
problematiku, odbornými semináři a konferencemi či dalšími dílčími
výzkumnými činnostmi.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


