
ÚVOD GRANTY STIPENDIA GOOD PRACTICE AKCE PROPOJOVÁNÍ O NÁS
  

Úvodní stránka  Good Practice  Výuka  Workshop pro studenty týmů Formula Student

Workshop pro studenty týmů Formula Student

V dubnu a květnu 2018 uskutečnily Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden a Západočeská
univerzita v Plzni dva společné workshopy pro studenty, jejichž cílem byla výměna zkušeností s vývojem a konstrukcí
vozidel s elektrickým pohonem pro závodní sérii Formula Student.

Organizačně se celé akce konané nejdříve v Plzni ujalo oddělení německého jazyka Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni.

Pro studenty Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a členy týmu Formula Student Racing team UWB na jedné straně a
na straně druhé pro studenty OTH Amberg-Weiden a tým Running Snail Racing team OTH byl připraven bohatý program.

V Plzni navštívili výzkumné centrum RTI, kde se prezentoval tým studentské formule s ukázkami laboratoří a dosavadních formulí.
Studenti měli možnost seznámit se s firmou ZF Engineering. V prototypové dílně viděli automatickou převodovku 8 HP, 3D
tiskárnu na kov, plast a sádru včetně barevných modelů ze sádry, konkrétně model převodové skříně a držáku čepu u kola
auta. Posledním bodem programu byla prohlídka plzeňského pivovaru.

Následující týden workshop pokračoval v Ambergu. I zde byl pro studenty připraven zajímavý program. Navštívili společně firmu
Grammer AG – předního výrobce automobilových sedaček. Důležitým bodem programu byla rovněž již v Plzni započatá diskuse
obou týmů studentské formule. Workshop byl ukončen komentovanou prohlídkou města Amberg.

Akce se konaly za finanční podpory BTHA a firmy ZF Engineering Plzeň s.r.o.

BTHA podpořila tuto spolupráci v rámci programu „Česko-bavorské akademické projekty 2018“, který má za úkol motivovat
bavorské vysoké školy k další spolupráci s partnery z České republiky.

Zpráva ZČU v Plzni
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Zprávy

Bavorské zastoupení v Praze hledá vhodné kandidáty na
stáž od prosince 2018 a dále.

nabídka stáže

Programm „Bridge2ERA“ pro německé VŠ k přípravě
podání žádosti v evropských grantových programech s
partnery z ČR a dalších zemí středovýchodní a jihovýchodní
Evropy:
Podávání žádostí k 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 17. 12. 2018
www.bmbf.de

EUREGIO Bavorský les – Šumava nabízí tříměsíční stáž:
nabídka stáže

Informační centrum Bavorský les – Šumava v Plzni
hledá praktikanty.

nabídka stáže

Technická vysoká škola v Deggendorfu otevírá společně se
Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou
technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích
mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual

Česko-německý fond budoucnosti nabízí finanční
příspěvky na projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9. / 2. čtvrtletí: do 31. 12. /
3. čtvrtletí: do 31. 3. / 4. čtvrtletí: do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz

Česko-německý fond budoucnosti nabízí stipendia pro
studijní pobyty v České republice a Bavorsku:
www.fondbudoucnosti.cz

Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských
měst světa!

Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi
50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50
let: Young University Ranking 2018 

LMU a TUM mezi 50 nejlepšími univerzitami světa! 
World University Ranking

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies

souhlasíte. Další informace  Ok

http://www.btha.cz
https://www.btha.cz/cs/
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka/154-studentische-workshops-mit-formula-student-teams-2#
https://www.btha.cz/cs/granty/prispevky-na-mobilitu
https://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty
https://www.btha.cz/cs/granty/cesko-bavorska-vyzkumna-konsorcia-2017-2020
https://www.btha.cz/cs/granty/joint-call-2018-2020
https://www.btha.cz/cs/granty/joint-call-2016-2017
https://www.btha.cz/cs/granty/jine-grantove-programy
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka/154-studentische-workshops-mit-formula-student-teams-2#
https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku
https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-cr
https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-v-ceske-republice
https://www.btha.cz/cs/stipendia/staze-v-ceske-republice
https://www.btha.cz/cs/stipendia/jine-stipendijni-programy
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka/154-studentische-workshops-mit-formula-student-teams-2#
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyzkum
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka
https://www.btha.cz/cs/good-practice/stipendia-v-cr
https://www.btha.cz/cs/good-practice/stipendia-v-bavorsku
https://www.btha.cz/cs/akce
javascript:void(0);
https://www.btha.cz/cs/propojovani/kontakt-hledaji
https://www.btha.cz/cs/propojovani/vysoke-skoly-v-cr
https://www.btha.cz/cs/propojovani/studijni-obory-v-bavorsku
https://www.btha.cz/cs/propojovani/studijni-obory-v-cr
https://www.btha.cz/cs/propojovani/staze
https://www.btha.cz/cs/propojovani/doporucene-odkazy
https://www.btha.cz/cs/o-nas-2
https://www.btha.cz/de/
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka/154-studentische-workshops-mit-formula-student-teams-2
https://www.btha.cz/en/
https://www.btha.cz/cs/
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka/154-studentische-workshops-mit-formula-student-teams-2#
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka/154-studentische-workshops-mit-formula-student-teams-2?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.btha.cz/cs/component/mailto/?tmpl=component&template=rt_afterburner2&link=b1b5ec24761c19d7166f85344bcbc37b8b015ba9
https://ujp.zcu.cz/export/sites/ujp/pdf/Aktuality/2018/OTH-ZCU-zavercna-zprava.pdf
https://www.btha.cz/images//inhalt/Good_Practice/Berichte_von_Projektraeger/AP_Rosenthal/Fotogalerie//AP_Workshop_1.png
https://www.btha.cz/images//inhalt/Good_Practice/Berichte_von_Projektraeger/AP_Rosenthal/Fotogalerie//AP_Workshop_2.png
https://www.btha.cz/images//inhalt/Good_Practice/Berichte_von_Projektraeger/AP_Rosenthal/Fotogalerie//AP_Workshop_5.png
https://www.btha.cz/images//inhalt/Good_Practice/Berichte_von_Projektraeger/AP_Rosenthal/Fotogalerie//AP_Workshop_6.png
https://www.btha.cz/images//inhalt/Good_Practice/Berichte_von_Projektraeger/AP_Rosenthal/Fotogalerie//AP_Workshop_7.png
https://www.btha.cz/images//inhalt/Good_Practice/Berichte_von_Projektraeger/AP_Rosenthal/Fotogalerie//AP_Workshop_8.png
https://joomla-extensions.kubik-rubik.de/
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka/154-studentische-workshops-mit-formula-student-teams-2#
https://www.btha.cz/images/inhalt/stipendien/praktika-in-tschechien/dokumente/2018-09-17_Ausschreibung_Praktikum_CZ.PDF
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1630.html
https://www.btha.cz/images/inhalt/nachrichten/Praktikum-bei-EUREGIO.pdf
https://www.btha.cz/images/inhalt/nachrichten/IC-Plzen-inzerat-praxe-2018.pdf
https://www.th-deg.de/de/studieninteressierte/studienangebot/duales-studium
http://www.fondbudoucnosti.cz
http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/zadost-o-stipendium
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/top-10-student-cities-according-students-2018
http://www.stmwk.bayern.de/studenten/meldung/5993/erfolg-beim-times-higher-education-ranking.html
http://www.stmwk.bayern.de/allgemein/meldung/6073/herausragende-platzierungen-fuer-bayerische-universitaeten.html
https://www.btha.cz/de/datenschutzerklaerung
https://www.btha.cz/cs/good-practice/vyuka/154-studentische-workshops-mit-formula-student-teams-2?rCH=2


 BTHA c/o BAYHOST 
Universitätsstr. 31 
D-93053 Regensburg


Tel.: +49 (0)941-943-5315 
Fax: +49 (0)941-943-5051

 sekretariat@btha.de

 www.btha.de
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