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Role MVŠO: Spolupříjemce 

Doba trvání:  01. 11. 2021 – 01. 11. 2023 

Registrační číslo: KA220-HED-723B5447 

Výstup projektu:  

1) Metodická příručka pro efektivní digitální prezentování v 5 jazycích.  

2) Vzdělávací kurz efektivního digitálního prezentování pro specifické předměty určené 

vysokoškolským vyučujícím. 

3) 5 E-learningových materiálů pro studium efektivního digitálního prezentování v pěti 

specifických oblastech určené pro studenty VŠ a účastníky krátkého pracovního tréninku 

v oblastech mezinárodního businessu u svých zaměstnavatelů. 

4) 100 Nahrávaných digitálních prezentací studentů a účastníků krátkého pracovního tréninku 

v oblastech mezinárodního businessu u svých zaměstnavatelů s následným programem 

otázek, odpovědí a zpětných vazeb. 

5) Webová stránka s dostupnými materiály, prezentacemi studentů.  

6) Konference ve více zemích včetně Olomouce. 

 

Stručný obsah projektu: 

Primárním cílem projektu je podpořit uplatnitelnost studentů, absolventů a dalších na trhu za pomocí 

opory jejich schopností v oblastech komunikace v obchodu, efektivní komunikace, schopnosti 

prezentování nejen online, ale hlavně schopnost využívat virtuální prostředí pro prezentaci, kooperaci 

a systematického chodu ve virtuálním prostředí. V rámci projektu je obsaženo vícero mezinárodních 

mítinků v každé zemi účastnící se projektu (Maďarsko, Německo, Polsko, Česká republika). Za pomoci 

vývoje metodické příručky, která bude sloužit dalším účastníkům pro studium a následné 

zakomponování do svých aktivit, bude zpracováváno vícero studijních materiálů v elektronické podobě 

určené pro studenty a účastníky krátkého pracovního tréninku v oblastech mezinárodního businessu u 

svých zaměstnavatelů. Ti pak za pomocí svých mentorů (účastníků projektu) budou zpracovávat 

digitální prezentace v 5 specifických oblastech (Marketing, Finance, Udržitelný business, Logistika, 

Podnikání), které budou při prezentování nahrávány, a po jejich skončení bude možnost využití otázek 

a odpovědí svých zaměstnavatelů, zainteresovaných osob, účastníků projektu s následnou velice 

klíčovou zpětnou vazbou. Tato aktivita bude nahrávána, a dále editována pro použití na webových 

stránkách s dalším využitím.  

 


