Západočeská univerzita v Plzni
a
Marquette University, College of Business Administration

pořádají společný semestrální kurz
Náplní kurzu je spolupráce českých a amerických studentů na řešení případových studií z praxe malých a středních podniků
zaměřených na srovnání dané problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech, přičemž každý tým řeší jiný
ekonomický problém. Témata případových studií navrhují čeští studenti na základě konzultace se spolupracující firmou. Každý
student zpracuje téma z jedné z následujících oblastí:
• pivovarnictví
• bankovnictví
• pojišťovnictví
• personalistika
• veřejná doprava
• regionální cestovní ruch/podpora a rozvoj regionálního cestovního ruchu
• IT, inovace
• zemědělské strojírenství - výroba kovů a kovových výrobků – nejlépe zaměření na výrobu kovových výlisků
• nezaměstnanost - regionální nezaměstnanost, poradenství a služby nezaměstnaným, personální agentury, apod.
Spolupracující firmu si zajistí student (v případě potřeby s pomocí ZČU). Přínosem účasti v programu je mimo jiné i poznání
ekonomického a kulturního prostředí USA, zlepšení jazykových dovedností, navázání nových kontaktů, zvládnutí komunikace
s firmami, týmová spolupráce a další. Studenti obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Kurz bude probíhat v letním semestru ak. roku 2010/2011 a bude rozložen do dvou na sebe navazujících částí:
1. část programu
- 11. – 21. března 2011 na ZČU v Plzni
- čeští a američtí studenti začnou pracovat na případových studiích (do té doby si budou studenti připravovat podklady pro jejich
zpracování a navzájem komunikovat prostřednictvím e-mailu)
- součástí programu jsou přednášky českých a amerických profesorů, prezentace firem, exkurze do významných podniků v Plzni a
okolí a doprovodný kulturní program
2. část programu
- 1. – 10. dubna 2011 na Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA
- přednášky amerických profesorů, účast ve výuce na Marquette University, návštěvy významných podniků v Milwaukee,
doprovodný kulturní program
- dokončení práce na případových studiích a jejich prezentace.
Předpokládá se, že se studentovi uhradí výše letenky do USA. Studenti však musí počítat se spolufinancováním z vlastních zdrojů a to
především s úhradou pojištění a dalších výdajů.

PRO ZÁJEMCE JE PŘIPRAVEN INFORMAČNÍ SEMINÁŘ - 27.10.2010 OD 15.00 V TY 406!
Zájemci doručte vyplněnou přihlášku s doporučením doc. Vacka, proděkana pro projektovou činnost a rozvoj, (přihláška ke
stažení na http://www.international.zcu.cz – Informace pro studenty - Semestrální kurz s Marquette University), strukturovaný
životopis v Aj, motivační dopis v Aj (vysvětlení, proč se chcete programu zúčastnit), stručný návrh případové studie a
prezentaci případové studie v AJ v papírové i elektronické formě na adresu: Petra Taušl Procházková, Zahraniční vztahy,
Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, pprochaz@rek.zcu.cz. S dotazy se obracejte na Ing. Petru Taušl Procházkovou, tel.: 377 635 775,
email: pprochaz@rek.zcu.cz, RNDr. Mikuláše Gangura, Ph.D. či Ing. Mgr. Petru Skálovou, Ph.D. Podmínkou získání doporučení
doc. Vacka je předložení životopisu a motivačního dopisu spolu s přihláškou. Přihlášky bez těchto příloh proděkan pro projektovou
činnost a rozvoj, doc. Vacek, nebude doporučovat.
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 24.11. 2010

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: listopad/prosinec 2010

Se všemi uchazeči proběhne pohovor, na jehož základě bude vybráno max. 10 studentů, kteří se projektu zúčastní. Při výběru bude
přihlédnuto ke studijním výsledkům, jazykovým znalostem, návrhu případové studie, komunikačním schopnostem a schopnosti
týmové práce, možnostem vzhledem k časové náročnosti programu.
Podmínky účasti v kurzu: 1) věk nad 21 let před odletem do USA, 2) velmi dobrá znalost angličtiny, 3) dobré studijní výsledky
4) rámcová představa o projektu a spolupráce při zajišťování podniku

