Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Název: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pro VaV
Zkrácený název: APSYS
Registrační číslo: CZ1.07/2.3.00/09.0134
Doba trvání: 2009–2012
Výstupy projektu APSYS
Konference Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu termín (18. 5. 2011–20. 5. 2011)













Pokorná, Sojková
Časopis Kvalita života
POKORNÁ, D., CHMELA, L. Celoživotní vzdělávání v podmínkách EU: APSYS:
Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu [CD]. 1. vyd.
Brno: MUNI Press, 2012. s. 139-144. ISBN 978‐80‐210‐5873‐3.
POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K. Principy učící se organizace jako metoda k implementaci
znalostí VaV do praxe. EMI, 2010, č.2. s. 3-10. ISSN 1804-1299.
POKORNÁ, D., SEDLÁČKOVÁ, V., ŠŮSTKOVÁ, H. „Klíč“ k identifikaci vzdělávacích
potřeb pracovníků ve vědě a výzkumu: Výstup projektu „Aplikovatelný systém dalšího
vzdělávání ve VaV“. In Sborník příspěvků z odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve
vědě a výzkumu. 1. vyd. Liberec: VÚTS, 2010. 122 s. ISBN 978-80-87184-10-3.
POKORNÁ, D., SEDLÁČKOVÁ, V., ŠŮSTKOVÁ, H. Program vzdělávání pracovníků v
oblasti vědy a výzkumu. Aeduca 2010.
POKORNÁ, D. APSYS jako kvalita. Kvalita pro život. Ostrava: DTO. roč. XII. 1/2011.
ISSN 1803-9138. s. 33 – 37.
•POKORNÁ, D., SOJKOVÁ, J. Řízení změny, systematický přístup ke vzdělávání nebo
učící se organizace? Komunikace procesu implementace znalostí vědy a výzkumu do
praxe. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: VÚTS, a. s., 2011. s. 53 – 60.
ISBN 978-80-87184-21-9.
•POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K. Projekt „Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě
a výzkumu“. In Sociólogia zdravia a choroby : Nové poznatky a trendy (ed. J. Adamcová).
Bratislava: Sekcia sociológie zdravotnictva Slovenskej sociologickej spoločnosti při SAV,
2011. s. 52 – 58. ISBN 978-80-85447-17-0.

Studijní opory projektu APSYS zpracované jednotlivými akademickými pracovníky:







Projektový a dotační management (Daniela Navrátilová)
Marketing ve VaV (Renáta Pavlíčková)
Management výzkumné činnosti I: Současnost a teorie (Eva Grublová)
Management výzkumné činnosti II: Inovace a management ve VaV (Eva Grublová)
Financování vědy a výzkumu (Radmila Herzánová, Anna Kovářová)
Specifika financování vědy a výzkumu z prostředků Evropské unie (Ivana Valentová)





















Ekonomie vědy a výzkumu (Eva Jílková)
Měnově politické otázky financování vědy a výzkumu (Richard Pospíšil)
Matematické metody vyhodnocování experimentů (Miroslav Pokorný)
Modelování systémů v oblasti společenských věd (Miroslav Pokorný)
Výpočetní technika a specializované programy pro podporu VaV činností I (Květoslav
Bártek)
Výpočetní technika a specializované programy pro podporu VaV činností II (Květoslav
Bártek)
Metodologie vědecko-výzkumné činnosti (Ivana Olecká, Kateřina Ivanová)
Etika pro vědecko-výzkumné pracovníky (Kateřina Ivanová, Martin Zielina)
Komunikace ve vědě a výzkumu (Dana Pokorná, Kateřina Ivanová)
Legislativa ve vědě a výzkumu: česká právní úprava (Marek Hodulík)
Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu (Jakub Dohnal)
Logistika ve službách výzkumu a vývoje (Václav Cempírek, Pavel Šaradín)
Vývoj a navrhování logistických systémů (František Orava)
Věda a výzkum v praxi (Zdeněk Souček, Daniela Navrátilová)
Publikování a presentace výsledků vědy a výzkumu (Jan Široký)
Inovace v hospodářské praxi (Radim Vlček)
Odborná ruština pro řešení VaV projektů se zaměřením na specifické lexikální, gramatické a
stylistické výrazové prostředky (Daniela Navrátilová)
Odborná angličtina pro řešení VaV projektů se zaměřením na specifické lexikální,
gramatické a stylistické výrazové prostředky (Irena Kovačičinová)
Česko-anglicko-ruský terminologický slovník pro řešení VaV projektů (Marie Brančíková,
Irena Kovačičinová)

Sborníky s konferencí:





Sborník CSR – most mezi vědou, výzkumem a praxí
Sborník Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe
Sborník závěrečných prací 1. díl
Sborník závěrečných prací 2. díl

