ČVUT Praha FEL

Informace o projektu KonTrast – expertní školení ČVUT Praha, FEL
Česká asociace telekomunikací (ČAT) se stala na základě dlouhodobé spolupráce s
Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou elektrotechnickou (dále jen ČVUT)
jeho partnerem v realizaci projektu „KonTrast - Pražské centrum transferu znalostí při
ČVUT“, podporovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt

vychází z opatření 4.2 „Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou
sférou, podpora inovací“, které je součástí Priority 4.4 „Adaptabilita a podnikání“ ze
schválené verze „Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 Praha“ programů
spolufinancovaných z fondů Evropské unie v České republice.
Hlavním cílem projektu je zpřístupnit špičkové znalosti expertů z ČVUT komerční sféře
i studentům ČVUT formou školení, zvýšit prestiž a všeobecné povědomí o vysoké úrovni
znalostí na ČVUT a jejich komerční využitelnost. Dalším cílem je využít profesionálně
připravené školící materiály ve výuce i dalších aktivitách. V neposlední řadě je přínosem
projektu snadnější průnik na mnohdy uzavřený trh expertních školení a schopnost
konkurence renomovaným zahraničním školícím firmám.
Úkolem ČAT, jako partnera projektu, je pomoc v navázání kontaktů a v případné další
spolupráci s podnikatelskou sférou a to jak z řady členů tak i nečlenů ČAT. Cílem ČAT je
nabídka osvěty a kvalitní rekvalifikace pracovníků v oblasti nových a špičkových technologií
oboru
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telekomunikačních firem.
V první fázi připravilo ČVUT dvě sady základních nabídek školení zaměřených na
provoz pevných a mobilních telekomunikační sítí s různými tematickými celky, např.
Metalické přístupové sítě, Lokální datové sítě – Ethernet, Lokální datové sítě - Internet,
Optické a hybridní přístupové sítě, Pevné telekomunikační sítě, Mobilní sítě, Přenosové sítě
nové generace, Hardware a software PC, Přenos hovorového signálu v sítích IP, Sítě WAN
a jejich bezpečnost, Bezdrátové přístupové sítě, Základy telekomunikační techniky.
U každého školení je specifikováno, komu je určeno a jaké jsou základní požadavky
na znalosti zájemce. Skladba jednotlivých druhů školení zahrnuje komplexně přednášenou

problematiku, časově ji vymezuje dle rozsahu na 2 až 5 dní a školení je zakončeno testem
nabytých znalostí účastníků. Pro účastníky jsou připraveny tištěné podkladové materiály a je
pro ně zajištěno i občerstvení a oběd. Počet účastníků jednotlivých školení je limitován a
přizpůsoben kapacitním možnostem učeben a laboratoří ČVUT. Jednotlivá školení je však
možné dle zájmu uskutečnit i opakovaně, popřípadě přizpůsobit potřebám zájemce.
Podrobnější informace o nabídce účasti v uvedeném projektu a kontakty lze získat
v sekretariátu ČAT.
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