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PROGRAM – OKÉNKO DO PRAXE 

8. DUBNA 2015 

Katedra rozvojových studií pro své studenty připravila odpolední program zaměřený na představení vybraných 

institucí a organizací, ve kterých naši studenti mohou realizovat své praxe a stáže a případně, ve kterých se čerství 

absolventi mohou ucházet o juniorní pracovní pozice. Celá akce je zahájena úvodním vstupem personalistky a 

ukončena nepovinným workshopem, v rámci kterého si studenti mohou vyzkoušet proces "assessment centra". 

Povinná část programu 

místo: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, Czech Republic 

Tato část je povinná pro všechny studenty MRS, kteří chtějí v letošním roce absolvovat předmět „Praxe v instituci 

MRS/PXI1X a MRS/PIN“. Všichni další studenti jsou také vítáni. 

Program  

11:45     registrace 

12:00     zahájení 

12:10 – 12:40   Irena Opršalová – personalistka 

12:40 – 13:40   Petra Weissová (Člověk v tísni, Praha) – personalistka 

13:40 – 14:40  Lena Baumhaeckel  and  Erzsebet Varga (United Nations Office, Vienna), Staff 

Development Unit, Human Resources Management Service1 

14:40 – 15:30   individuální konzultace se zástupci organizací  

15:30 – 16:10  Vojtěch Musil (Dekonta, Praha)  

16:10 – 16:50   Michaela Vráželová (OK4EU, Olomouc/Brusel) 

16:50    ukončení 

 

 

Nepovinná část programu (otevřeno pro všechny studenty MRS) 

místo: Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, učebny 1029 - sraz, 1033,1035, 1036, 1037  

18:00 – 20:00 – Assessment Centrum – pořádaný AIESEC  

Assessment centrum (AC) je metoda výběrového řízení na pracovní pozici, při které účastníci řeší individuální a modelové 

situace, někdy také zpracovávají případové studie a testy. Účelem AC je vybrat nejvhodnějšího kandidáta na konkrétní pozici do 

konkrétního týmu. Účastníkům je na konci poskytnuta zpětná vazba, kde jim je řečeno, jak si na AC vedli, jaké u nich byly 

vypozorovány silné a slabé stránky, případně jim jsou doporučeny možnosti dalšího postupu či rozvoje. 

Assessment centrum je nepovinná část programu. Je nutné se na něj přede přihlásit na stránkách Katedry 

rozvojových studií (viz aktuálně - http://doodle.com/fnv46i8zmm4yfdb2). Kapacita je omezena. 
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 Tento vstup proběhne v anglickém jazyce 
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