
 

 

 

Český národní výbor FEANI a Český svaz vědeckotechnických společností 

Vás zvou na seminář pořádaný 

ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR 

v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání 

 

Profesní inženýr - nositel technických inovací 
 

Tématem semináře bude seznámení účastníků se zkušenostmi Evropské federace národních 
inženýrských asociací – FEANI získaných za šedesát let činnosti a o jejich současných aktivitách 
v oblasti péče o rozvoj evropské inženýrské profese a hodnocení kvality inženýrského vzdělávání a 
profesních inženýrů. 

Seminář je určen především personálním pracovníkům podnikatelských subjektů zaměstnávajících 
technicky zaměřené inženýry a dále pracovníkům vzdělávacích institucí zabezpečujících inženýrské 
počáteční a další vzdělávání a pracovníkům organizací zabývajících se problematikou vzdělávání a 
kariérního růstu zaměstnanců. 

Cílem semináře je informovat zaměstnavatele i další zájemce o existujícím systému FEANI sloužícím 
k ověřování profesní kvality absolventů technických inženýrských programů a jejich připravenosti 
k pracovnímu uplatnění v souladu s potřebami praxe a o nástrojích, které umožňují zaměstnavatelům 
získat kredibilní informace o inženýrských kompetencích individuálních zájemců o přijetí na 
inženýrskou pracovní pozici. 
 

Seminář se koná dne 14. 12. 2015, od 10.00 hod v konferenčním sálu č. 318, 

v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – Staré Město 

Předpokládaný závěr ve 13.00 hod. 

Účast na semináři je bezplatná 

 

Organizační zabezpečení: 
Ing. Zora Vidovencová, vedoucí kanceláře předsedy ČSVTS 
tel.: 221 082 247, vidovencova@csvts.cz 
Vaší účast na semináři prosím potvrďte nejpozději do 7.12.2015 registrací na webových stránkách ČSVTS: 
http://www.csvts.cz/profesniinzenyr 

http://www.csvts.cz/profesniinzenyr


Program semináře 

I – ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ 

1) Zapojení české inženýrské reprezentace do činnosti Světové federace inženýrských organizací  
(WFEO) a Evropské federace národních inženýrských asociací (FEANI) 
doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING, prezident Českého národního výboru FEANI, 
místopředseda ČSVTS 

 
2) Pohled zaměstnavatelů na současný systém technického vzdělávání 

Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitelky sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR pro vzdělávání 
 

3) Činnost FEANI v oblasti péče o kvalitu inženýrů  
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.. EUR ING, AFIAA, čestný předseda ČSVTS, člen Evropské výkonného 
výboru FEANI 

 

II – PODROBNÉ INFORMACE O AKTIVITÁCH FEANI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ INŽENÝRŮ 

- INDEX FEANI – Seznam auditovaných inženýrských studijních programů 
 

       - EUR ING – Profesní titul euroinženýra a vedení registru jeho držitelů 
 
       - engineerING card – Profesní karta inženýra 

       - CPD – Trvalý profesní rozvoj inženýrů – koordinace přístupů v evropských zemích 

       - EUR ACE – Evropský akreditační systém inženýrských studijních oborů  

K jednotlivým aktivitám vystoupí a budou diskutovat  

   doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. EUR ING, AFIAA, čestný předseda ČSVTS, člen výkonného výboru FEANI 

   doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. EUR ING, prezident ČNV FEANI, místopředseda ČSVTS 

   Ing. Zdeňka Dahinterová, EUR ING, generální sekretářka ČNV FEANI 

   Ing. Zora Vidovencová, vedoucí kanceláře předsedy ČSVTS 

III – ZÁVĚREČNÁ DISKUSE 

 

Doplňující informace k jednotlivým tématům naleznete na stránkách: 

www.csvts.cz – Český svaz vědeckotechnických společností, z.s. 

www.feani.cz – Český národní výbor Evropské federace národních inženýrských asociací (viz engineerING Card , EUR ING) 

www.feani.org – European Federation of  National Engineering Associations (viz FEANI INDEX, EUR ING, EUR ACE, ENGINEERING CARD) 

 
Program semináře připravila pracovní skupina ČNV FEANI ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. 

Akce je pořádána v rámci oslav 25. výročí založení Českého svazu vědeckotechnických společností 

http://www.csvts.cz/
http://www.feani.cz/
http://www.feani.org/

