Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na diskusní fórum formou kulatého stolu v rámci našeho nového
projektu PARNET. Projekt „PARNET-partnerská síť“ probíhá od září 2011 a je zaměřen na vytvoření
sítě partnerů – firem, institucí a výzkumných ústavů z regionu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity J.
E. Purkyně (PřF UJEP) v Ústí nad Labem.
Cílem setkání bude vzájemné poznání se stávajícími i potenciálními partnery a následná výměna
informací se zástupci z výzkumné sféry a praxe v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v oborech
chemie, fyziky a biologie. Celá akce bude probíhat rovněž v souvislosti s Mezinárodním rokem chemie.
Důležitými body diskuse budou:
- možnosti využití výzkumu na UJEP v praxi,
- hledání odborníků z praxe pro výuku,
- praxe a stáže studentů u firem a institucí apod.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2011 od 13 do cca 17 hodin, v zasedací místnosti PřF UJEP CS
502.
Zároveň bychom Vás rovněž chtěli pozvat na slavnostní otevření naší nové Laboratoře rentgenové
strukturní analýzy, která bude sloužit vědě a výzkumu kateder fyziky, chemie a biologie PřF UJEP.
Toto slavnostní otevření proběhne ve čtvrtek 8. 12. 2011 od 11 hodin, na katedře fyziky (CN111) a
bude následovat raut v místnosti CS 502. Na úvod otevření přednese krátkou přednášku prof. Čapková
(KFY, PřF UJEP): RTG difrakce v materiálovém výzkumu.
Prosím, zašlete nám do 25. 11. 2011 informaci, zda se zúčastní zástupce z Vaší instituce:
a) Kulatého stolu
b) Slavnostního otevření laboratoře
Pokud chcete na Kulatém stolu přednést krátký příspěvek v rozsahu 10 minut, uveďte prosím jméno
prezentujícího a název příspěvku.
Předem se na Vaši účast těšíme.
Bližší informace k projektu naleznete na http://parnet.ujep.cz/
Kontaktními osobami jsou Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. a Mgr. Blanka Pohajdová.
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