TOP - STUDENT otevře studentům nové možnosti
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Nový projekt zaměřený na získání komunikačních schopností a zkušeností odstartoval na podzim
letošního roku na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy university v Brně. Projekt,
financovaný z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zahrnuje 4 klíčové aktivity a jeho
partnery jsou zástupci komerční sféry, akademické půdy i oborové platformy. Během tří let počítá
s proškolením stovek studentů zejména formou mentoringu a intershipu.
Pro lepší vstup studentů do praxe
Pod zkráceným názvem TOP-STUDENT se skrývá platforma pro posílení dovedností
interkulturního managementu. Primární cílovou skupinou jsou studenti a zaměstnanci Mendelovy
univerzity v Brně se zaměřením na studenty Lesnické a dřevařské fakulty a Provozně ekonomické
fakulty. Projekt si klade za cíl poskytnout cílové skupině možnost získání nových znalostí a
zkušeností při komunikaci - ať již přímé osobní, nebo s jednotlivými partnery projektu a zástupci
aplikační sféry. Mezi partnery projektu TOP - STUDENT patří vedle Mendelovy univerzity v Brně
také Statutární město Brno, Úřad městské části Brno Řečkovice a Mokrá Hora, klastr CREA
Hydro&Energy, o.s., Česká pojišťovna a.s., Česká technologická platforma lesního hospodářství a
navazujících průmyslových odvětví a reklamní agentura EQUICom s.r.o.. Propojení s komerční
sférou je v oblasti vzdělání a výzkumu v současné době nezbytné. V technických oborech přitom
není komunikace běžnou součástí standardního vzdělání. Kontakt s partnery projektu a vzájemné
konzultace pomohou studentům Lesnické a dřevařské fakulty rozvíjet své dovednosti nejen odborné
a lépe se připravit na budoucí vstup do praxe.
Klíčové aktivity zahrnují také mentoring
Projekt je rozplánován do čtyř klíčových aktivit, mezi stěžejní patří Intership a Mentoring. "V rámci
klíčové aktivity Intership jsou připravovány zahraniční stáže členů cílové skupiny, Mentoring
zahrnuje stáže studentů u partnerů projektu", vysvětluj Bc. Petra Volejníková, koordinátorka
projektu. Mentee navštěvuje pracoviště svého mentora a provází jej při každodenní práci, společně s
ním se účastní jednání a porad, nebo se přímo aktivně zapojuje do reálných projektů ve smyslu
stínování svého mentora. Poznává tak dovednosti a metody rozhodování a řízení. Jde o velmi
efektivní nástroj podpory a rozvoje lidského potenciálu, rozšířený zejména v zahraničí. Počítá s
motivací jednotlivých mentees, jejich aktivitou a zájmem o stínování vybraných manažerů či
odborníků. V projektu je navržen tzv. one-to-one mentoring především v aplikační sféře. Mentoři
provedou následně hodnocení se svým mentees za účelem získání zpětné vazby. V klíčové aktivitě
Intership budou realizovány zahraniční stáže, které členům cílové skupiny poskytnou unikátní
příležitost seznámit se s prací na špičkových zahraničních pracovištích a s managementem
mezinárodních sítí. Stáže jsou navrhovány např. do Forest Based Technology Platform v Bruselu či
European Forestry Institute v Rakousku. Stážisté si povedou deník za aktivit realizovaných u
zahraničního partnera a po návratu uspořádají přednášku pro ostatní členy cílové skupiny. V další
klíčové aktivitě, Komunikační platformě, vznikne pro studenty a zaměstnance partnerů projektu
sdílený prostor pro různé formy vzájemné výměny zkušeností a názorů. Efektivní komunikace
může všem členům cílové skupiny pomoci při řešení komplikovaných situací. Velmi důležitou
součástí komunikace bude také Networking (síťování). Partneři se budou se členy setkávat na
veletrhu pracovních příležitostí, prostřednictvím coffee break live, na open fóru a workshopech.
Poslední z klíčových aktivit jsou Trainings, neboli vzdělávací a tréninkové činnosti, které mají za cíl
zvýšit studentům specifické znalosti a kompetence. Budou realizovány činnosti na podporu
zaškolení pracovníků zaměřených na projektový management (rozvoj duševního vlastnictví,
konsorciální smlouvy, reporting, finanční řízení). Rozvoj tzv. měkkých dovedností bude zajištěn
pomocí dalších činností - komunikace v anglickém, francouzském a německém jazyce, mediální
trénink, prezentační schopnosti či projektový management. Studijní materiály budou rovněž
umístěny na webových stránkách projektu, aby byly dostupné i ostatním členům cílové skupiny.

Celý projekt TOP-STUDENT trvá 36 měsíců a je rozvržen do dílčích etap.
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) má devadesátileté
zkušenosti se vzděláváním studentů v různých stupních univerzitního vzdělávání. Je zapojena do
celoevropského univerzitního prostoru a úzce spolupracuje s dalšími institucemi, zabývajícími se
výzkumem a vývojem v příbuzných oborech. MENDELU je v posledních letech řešitelem mnoha
projektů financovaných pomocí ESF a rozpočtu ČR. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy
univerzity v Brně je jednou z nejúspěšnějších fakult v získávání těchto projektů a je zapojena do
celosvětové sítě International Union of Forestry Research Organizations.
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