TISKOVÁ ZPRÁVA
Studenti se učí přímo na stavbách, projektují domy a vyřizují povolení
Ostrava, čtvrtek 3. října 2013
Důslednější spolupráce mezi univerzitami a privátní sférou zkvalitní vzdělávání
studentů a zajistí také další rozvoj vysokých škol i soukromých firem. Právě touto
cestou se vydaly společnosti zastoupené v Moravskoslezském dřevařském klastru,
které spolupracují s VŠB-TU Ostrava – Fakultou stavební a Mendelovou univerzitou
v Brně – Lesnickou a dřevařskou fakultou.
„O nutnosti spolupráce privátní a akademické sféry dnes už nepochybuje nikdo. Jde jen
o nastavení správných pravidel, aby nešlo o formální spolupráci, ale naopak o co největší
propojení obou sfér prostřednictvím studentů. V projektu Partnerství v oblasti stavebnictví
a architektury č. CZ.1.07/2.4.00/17.0064 se to daří, což je vidět na aktivním zapojení
studentů,“ řekl prezident MSKD a zároveň ředitel společnosti RD Rýmařov Jiří Pohloudek.
Nejnovější aktivitou projektu je soutěž Mladý projektant, v níž se studenti obou fakult
rozděleni do 15 týmů podíleli na projektování domů dle specifikací firem RD Rýmařov
a Velox-Werk. Všechny týmy získaly neocenitelné zkušenosti, nejlepší i finanční prémii.
Dlouhodobým těžištěm projektu podpořeného z fondů EU je vytvoření sítě odborných praxí
studentů přímo na stavbách, kde si sami mohou vyzkoušet přípravu stavby a její realizaci
včetně projektování nebo získání stavebního povolení.
Spolupráce klastru a obou fakult v rámci evropského projektu má také další přínosy,
například vytvoření kanceláře projektové podpory, organizace interaktivních seminářů
a workshopů pro studenty i akademiky, jež rozšiřují jejich praktické poznatky z oblasti
architektury a stavebnictví. Třešničkou na dortu je elektronický časopis STAVEBNÍ
PARTNER, na jehož vydávání se podílí pracovníci ostravské a brněnské fakulty
i zaměstnanci firem. Vychází čtvrtletně na webu http://partnerstvi-stavebnictvi.msdk.cz.
Moravskoslezský dřevařský klastr
Hlavním cílem klastru, jehož členové jsou firmy podnikající v dřevozpracujícím průmyslu
i představitelé vysokého školství, je zlepšování podmínek pro podnikání v dřevozpracujícím
průmyslu a posilování vazeb mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.
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