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DUÁLNÍ STUDIUM – FLEXIBILNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Dne 20. dubna 2022 se na Fakultě sociálně ekonomické UJEP uskuteční 
setkání zaměřené na duální studium. Hlavním tématem bude využití 
zkušeností spolkové země Sasko pro profesně zaměřené studijní 
programy na vysokých školách v České republice. 
 
„Profesně zaměřené studijní programy jsou prvkem flexibilních forem 
vzdělávání, které jsou akcentovány ve strategii Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR a budou podporovány z Národního fondu obnovy,“  vysvětluje 
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., iniciátorka setkání , a dodává: „V nabídce našich 
vysokých škol jsou dosud v omezeném rozsahu.“ 
  
Německo má dlouholeté zkušenosti s profesně orientovanými programy na 
středních školách (duální vzdělávání) i na vysokých školách (duální studium).  
V Sasku zajišťuje duální studium v bakalářských programech instituce 
Berufsakademie Sachsen – v angličtině se příznačně nazývá University  
of Cooperative Education. 
 
„Prezident této instituce, profesor Andreas Hänsel představí zkušenosti  
s uskutečňováním profesně orientovaných programů ve spolupráci s firmami 
Saska,“ upřesňuje program prof. Jiřina Jílková. 
 
Setkání se zúčastní také Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitele sekce pro 
vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů při Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky. Ve svém vstupu představí, jaká jsou očekávání českého průmyslu od 
profesně zaměřených vzdělávacích programů. 
 
Chybět nebudou ani zástupci Ministerstva pro místní rozvoj z Odboru evropské 
územní spolupráce, Ing. Josef Žid a Mgr. Stanislav Rataj . 
 
„Vzhledem k tomu, že UJEP v Ústí nad Labem je dlouholetou a významnou 
příjemkyní dotací z programů spolupráce se Svobodným státem Sasko, 
považujeme za milou povinnost se této akce zúčastnit a nastínit možnosti 
podpory pro období 2021–2027,“ upřesňuje detaily dalšího programu Ing. Josef 
Žid, vrchní ministerský rada Odboru evropské územní spolupráce při 
Ministerstvu pro místní rozvoj. 
 
Setkání  se uskuteční dne 20. dubna 2022 od 10:00 h ve Vysokoškolském 
klubu FSE UJEP (Moskevská 54, Ústí nad Labem). Je volně přístupné pro 
všechny zájemce z řad veřejnosti o  téma „Duální studium“.  
 
Kontakt: Mgr. Jitka Dvořáková, jitka.dvorakova@ujep.cz, +420 775 605 083 
 
Přílohy: Program (v českém i německém jazyce) 
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