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Náš projekt
Support of International Platform Merging 

Labour and Education

Cíl:
oPodpora spolupráce mezi univerzitami a pracovním 

trhem
oPodpora uplatnění absolventů na trhu práce v JV Asii

Realizace: 2016 – 2019 = 36 měsíců

www.projectsimple.eu



KDO?
Partneři z EU:
o Rakousko: University of Natural Resources and Life Sciences, 

Vienna
o Belgie: Ghent University
o Česká republika: Czech University of Life Sciences Prague
Partneři z Asie:
o Kambodža: Royal University of Agriculture & University of 

Battambang
o Indonésie: Bogor Agricultural University & Tadulako University
o Thajsko: Prince of Songkla University & Kasetsart University
Associates:
o Agrinatura, FORS, EMA, ESAA, SEARCA, YPARD        



CO?

Absolvenská
Centra 

Platforma pro 
spolupráci s 

praxí

Praktické 
stáže

Kariérní dny
Školení & 

komunikace



JAK?
1) Good Practises of Alumni Centres

2) Action Plan for Co-operation between Alumni 
Centres and the Non-academic Sector

3) Guidelines of best practice examples for 
Alumni Centres

4) Internship report

5) Feasibility study of Alumni and Career
Centres & Platforms for Cooperation with teh
Porfessional Sector



JAK?

> 2,000 
vzkazů

> 10,000  
emailů

40 Skype 
calls

> 50 
setkání



Příprava projektu
 Začněte včas (3 měsíce, listopad je ideální) 

 Výhoda: téma domluvené s partnery

 Obecná strategie (2 stránky + cíl projektu) 

 Identifikace partnerů

 Zaslat včas potřebné dokumenty (Mandates!)

 Zorganizovat skype a rozdělit plán práce



Příprava projektu
 Koordinátor píše většinu textů

 Rozdělte úkoly mezi partnery – kratší sekce

 Rezervujte si dost času na psaní – 2 týdny 
před odevzdáním je to velmi intenzivní…ve dne 
v noci…
 Plánujte čas na korektury
 Podejte 1 den před deadlinem



Příprava projektu
 Naplánujte si dovolenou, ukliďte kancelář 

 Pozitiva:
 Výsledky jsou vyhlášeny v srpnu, stres mezitím  

zapomenete
 Pokud je projekt dobře napsaný, je jednodušší ho 

pak koordinovat dle projektové dokumentace



GRATULUME…projekt jste 
získali a co teď?



Management projektu
 Připravte webové stránky a informační leták
 Schůzka koordinátorů v Bruselu
 Organizace „Kick off meeting“ – vše vysvětlit krok 

za krokem, příjemná atmosféra
 Psát zápis „Minutes“ z každého jednání, skype

callu a sdílet se všemi partnery
 Propagace všech aktivit na web + FB



Management projektu
 Finance „noční můra“
 Dokumenty pro EACEA versus univerzita
 Plánujte dost času na každou aktivitu
 Počítejte se zpožděním
 Komunikujte s partnery – společně i individuálně
 Závěrečná zpráva – 2 hod instrukcí



Doporučení
 „Be realistic“  myslete na udržitelnost 

aktivit již od začátku projektu

 „Be active“  propagujte všechny aktivity

 „Get feedback” od účastníků & externích 
hodnotitelů – poslouchejte jejich názory



Nezapomeňte…
 Každá univerzita má podobné problémy…

 Učte se ze zkušeností ostatních…

 Osobní vztahy jsou klíčové…



Děkujeme za pozornost…
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