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Institut dalšího vzdělávání, Univerzita Hradec Králové

Údaje o žadateli

Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové (IDV UHK) byl založen na
počátku roku 2005 jako univerzitní pracoviště s cílem poskytnout komplexní
nabídku kurzů dalšího vzdělávání, ať již svými silami, nebo ve spolupráci s partnery. Vzdělávání je určeno každému, kdo cítí potřebu se dále vzdělávat a má za
sebou již určitou praxi. Kurzy probíhají v moderně vybavených nově rekonstruovaných prostorech IDV UHK.

Projekt

Moderní spisová a archivní služba v praxi

Výše rozpočtu
a dotace

1 438 150 Kč
1 438 150 Kč

Popis projektu

Cílem projektu je nabídnout ucelený vzdělávací program v oblasti spisové a archivní
služby, která po vstupu ČR do EU a změně legislativy dostává jiný obsah a rozměr.
Realizací tohoto projektu se zvýší počet kvaliﬁkovaných odborníků spisové a archivní služby v regionu Královéhradeckého kraje.
Tématem vzdělávání je spisová služba ve znění nového archivního zákona, oběh
dokumentů v instituci, elektronický podpis, elektronická podatelna aj. Řada ﬁrem
a institucí realizuje ve svých provozech přechod na řízení jakosti dle ISO 9001, což
s sebou nese i nezbytné posuny a zkvalitnění v oblasti spisové služby. Záměrem
projektu je organizovat soustavu vzdělávacích kurzů pro řadu cílových skupin ze
soukromé i veřejné sféry.
Pořadatelem a organizátorem kurzů je Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec
Králové (IDV UHK), jenž v této oblasti disponuje takřka ideálním potenciálem lektorů, včetně možnosti distančního vzdělávání na bázi e learningu. Partnerem je zde
Státní oblastní archiv Zámrsk, který poskytuje vysoce specializované lektory a působí též jako konzultant. Formou propagace kurzů a účastí na evaluaci a recenzování
kurzů je do projektu zapojena i Hospodářská komora severovýchodních Čech.
Z Univerzity Hradec Králové se projektu účastní Katedra ekonomie a managementu
a Katedra informačních technologií Fakulty informatiky a managementu, dále Katedra pomocných věd historických a archivnictví nově vzniklé Fakulty humanitních
studií, oddělení Informačního a komunikačního managementu rektorátu, a zejména Archiv Univerzity Hradec Králové. Archiv Univerzity Hradec Králové je akreditovaným veřejným specializovaným archivem ve smyslu zákona o archivnictví a byl
prvním nově akreditovaným archivem v České republice. V současné době působí
jako jediný akreditovaný nestátní archiv na území Královéhradeckého kraje.
Záměrem projektu je organizace kurzů v rámci dalšího profesního vzdělávání dospělých, a to pro tyto cílové skupiny:
– vyšší a střední management
– střední a nižší management
– sekretářky a referenti (ky)
– pracovníci IT
Součástí projektu je dále konference a dva tematické workshopy k uvedené problematice.
Logickým vyústěním projektu je žádost o akreditaci kurzu Moderní a spisová archivní služba v praxi pro pedagogické pracovníky středních škol vyučující příslušnou
problematiku.

Doba trvání

leden 2006 – červenec 2007

Partneři projektu

Regionální hospodářská komora severovýchodních Čech
Státní oblastní archiv Zámrsk

Foto

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Žáčková

Organizace

Institut dalšího vzdělávání Univerzita Hradec Králové

E-mail, www stránky

lenka.zackova@uhk.cz, http://web.uhk.cz/mosas/

Telefon

493 331 567

Zdroj spoluﬁnancování
projektu

Operační program Rozvoj lidských zdrojů,
opatření 3.3

