Tisková zpráva

Přírodovědci z Olomouce
rozvíjí spolupráci s firmami
Olomouc (2. prosince 2008) – Spolupráci s firmami z komerčního sektoru úspěšně rozvíjí
Přírodovědecká fakulta (PřF) olomoucké Univerzity Palackého (UP). Jedním z příkladů je
partnerství fakulty s opavskou společností IVAX Pharmaceuticals. Společnost nabízí
studentům univerzity exkurze a stáže, ti nejlepší absolventi mají možnost získat perspektivní
pracovní uplatnění. Firma navíc věnuje fakultě i finanční prostředky na vybavení odborných
pracovišť. „S přírodovědeckou fakultou spolupracujeme především díky tomu, že nabízí
kvalitní vzdělání zaměřené na progresivní obory a že z ní vychází velmi dobře připravení
absolventi. Řada z nich je v naší firmě na manažerských pozicích. Navíc vedení fakulty je
otevřené kreativní spolupráci, což nám umožňuje realizovat množství malých společných
projektů. Důležitá je pochopitelně i regionální blízkost našemu závodu v Opavě,“ popsala
manažerka pro lidské zdroje společnosti IVAX Blanka Rinasová.. „S představiteli fakulty
diskutujeme o tom, v čem by se posluchači mohli zlepšit. Do budoucna bychom se rádi
podíleli i na skladbě výuky tak, aby profil absolventa co nejlépe vyhovoval našim potřebám,“
upřesnila Rinasová.
Firma v současnosti olomouckým studentům nabízí placené stáže doma i v zahraničí,
v letošním roce měli možnost posluchači olomoucké přírodovědy pracovat v závodě
v Maďarsku, příští rok by se ti nejlepší mohli podívat i do mateřského závodu v Izraeli. Firma
finančně podporuje řadu aktivit na škole, přispívá i na vybavení laboratoří.
Přírodovědci navazují kontakty i s dalšími firmami. Jednou z nich je také společnost
Společnost Synthon z Blanska. „Kontakt se studenty je pro nás velmi přínosný. Prospěch
z toho mají i posluchači, kteří mohou poznat fungování firmy zabývající se výzkumem,
vývojem a výrobou na světové úrovni,“ sdělil ředitel společnosti Jan Kos. Studentům
společnost podle jeho slov v rámci stáží nabídla možnost seznámit se s prostředím špičkové
farmaceutické firmy. „Navíc mají možnost se u nás ucházet o zaměstnání,“ doplnil.
Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci studuje nyní v různých formách
studia asi 3430 studentů, působí zde přes tři stovky akademických pracovníků. Fakulta
poskytuje odborné vysokoškolské vzdělání v akreditovaných studijních programech
matematika, aplikovaná matematika, geologie, geografie, biochemie, chemie, biologie,
ekologie a ochrana prostředí, fyzika, informatika, specializace ve zdravotnictví. Kromě toho
připravuje středoškolské učitele biologie, biologie v ochraně životního prostředí, deskriptivní
geometrie, fyziky, geografie, geologie a ochrany životního prostředí, chemie, matematiky a
výpočetní techniky.

