SYLABUS
PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NÁZEV PROGRAMU

INFORMAČNÍ GRAMOTNOST A ZNALOSTI
V PROSTŘEDÍ ICT

FORMA PROGRAMU

Prezenční

TYP PROGRAMU (A,M)

Program CŽV „typu M“ vzdělávací kurz pro širokou
veřejnost, zástupce státní správy a samosprávy

ČÍSLO AKREDITACE

Nerelevantní

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO
PROGRAMU
VÝŠE POPLATKU, ZPŮSOB A
TERMÍN JEHO ÚHRADY
DATUM ZAHÁJENÍ, DÉLKA
TRVÁNÍ PROGRAMU, ČASOVÝ
HARMONOGRAM

CÍLE, OBSAHOVÁ NÁPLŇ
PROGRAMU

MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ
POČET ÚČASTNÍKŮ
ÚDAJE O PERSONÁLNÍM
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
ÚDAJE O PROSTOROVÉM
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU
PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO
ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU

Písemné přihlášky nutno zaslat na adresu SU OPF Karviná, Univerzitní nám. 1934, Karviná 733 40,
nebo na email czv@opf.slu.cz , a to v termínu do zahájení
kurzu
600 Kč včetně DPH, na účet SU OPF č.101285316/0300 nebo
v hotovosti na pokladně SU OPF:
Variabilní symbol bude sdělen po přihlášení minimálního
počtu zájemců. Termín úhrady: do zahájení kurzu
6 vyučovacích hodin (jednorázový seminář)
Datum konání bude upřesněno po naplnění minimální
kapacity kurzu..
Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky s využitím
informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě,
včetně pravidel daných legislativními dokumenty. Výklad a
praktická cvičení jsou zaměřena na informační systémy
veřejné správy, základní registry veřejné správy, agendové
informační systémy, provozní informační systémy;
eGovernment a Portál veřejné správy. Důraz bude kladen
především na bezpečnost, informační služby a práci s
informacemi vůbec. Po seznámení se základními pojmy z
managementu a marketingu, především marketingu služeb,
jsou další kapitoly věnovány informačním zdrojům a
pramenům, informační gramotnosti, asymetrii informací,
informačním institucím a vyhledávání informací. Relevantní,
kvalitní a včasné informace o konkurenci přinášejí
konkurenční výhodu. Kurz obsahuje také informace o
informačních institucích, jako jsou knihovny, archivy, muzea,
galerie atd.
Minimální počet účastníků - 8
Maximální počet účastníků - 15
Odborný garant kurzu: RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Výuka bude probíhat v budově SU OPF
Závěrečný test
Absolventům bude vydáno osvědčení

ZPRACOVATEL SYLABU

RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

SCHVÁLIL, DATUM

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

