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Přírodovědecká fakulta UJEP zve na další česko-saský seminář, tentokrát o možnostech
podnikání v pohraničí
Ústí nad Labem – Zítra se na půdě ústecké univerzity uskuteční seminář o možnostech podnikání
v česko-německém pohraničí.
Ekonomické, obchodní a konkurenční prostředí v České republice – příležitost pro saské podnikatele – to
je název semináře, který se uskuteční zítra, tedy v pátek 20. listopadu od 9.00 v rámci jednoho
z evropských projektů Přírodovědecké fakulty UJEP.
„Seminář je určen pro absolventy vysokých škol, kteří začínají podnikat v česko-německém pohraničí,“
řekl Ing. Petr Lauterbach, tajemník Přírodovědecké fakulty a dodal, že účastníci získají mimo jiné i
elementární znalosti o principech fungování trhu či základech legislativy. Vstup na seminář je bez
poplatku a uskuteční se v prostorách Přírodovědecké fakulty, České mládeže 8, Ústí nad Labem.
Projekt „Česko-saská vysokoškolská iniciativa“, jehož je PřF UJEP hlavním řešitelem, je zaměřen na
posílení a zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi několika univerzitami v tomto regionu. V rámci něj
bude během následujících tří let realizováno několik dílčích podprojektů. Ty jsou zaměřeny především na
podporu výzkumných prací orientovaných na vzdělávání s česko-saskou tématikou, tématické konference
k česko-saské problematice, přípravu společných studijních programů či například semináře pro začínající
podnikatele.
Kromě stěžejních odborně vědeckých a didaktických cílů sleduje projekt též prohloubení interkulturních
kompetencí, které mají i nadále velký význam při setkávání Čechů a Sasů. Důležitým cílem je též
rozvíjení jazykových kompetencí (především českojazyčných v Sasku). I nadále má být podporován
transfer vědy za účelem optimalizace přeshraničního propojení mezi vysokými školami, ekonomikou a
společností. V neposlední řadě jde též o propojení a rozvoj dílčích projektů, které již byly zčásti
realizovány a které se osvědčily.
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