FAQ

OHLASY ÚČASTNÍKŮ

Komu je projekt určený?

Ondřej Hubálek, 20 let, 2. Lékařská fakulta
Univerzity Karlovy

Je určen studentům středních škol. V rámci univerzitního studia
pak lze v holdingu pokračovat psaním bakalářské, diplomové
či disertační práce a účastí na odborných seminářích, které se
konají dvakrát za semestr.

Kolik zabere účast času?
Semináře pro středoškoláky se konají jednou měsíčně, vždy
v sobotu. Celý blok včetně přestávek a ukázek trvá 3-5 hodin
(v závislosti na tématu). Paralelně probíhá blok chemickofyzikálních i blok biologických přednášek. Během školního roku
se koná celkem osm sobotních bloků Levelu

K čemu je mi účast dobrá?
Program FYBICH vám dává možnost získat nejen teoretické
poznatky, ale i praktické zkušenosti. Vybraní studenti se mohou
věnovat vlastnímu projektu, na něm se naučit vědecké práci
a účastnit se odborných soutěží. Účast v projektu může být pro
Vás přínosem už jen v podobě reference do životopisu, nebo
prostě jako příležitost potkat se s vrstevníky, které také baví věda.

Co musím předem vědět a znát?
Základní orientace v rozsahu učiva odborných předmětů
na gymnáziích je brána jako samozřejmost. Bez těchto
znalostí pro vás může být přednáška nesrozumitelná.
Musím chodit na všechny semináře?
Účast je dobrovolná, přijít je možné třeba jen na poslední
seminář nebo se jednou zúčastnit biologického bloku a příště
bloku chemicko-fyzikálního. Až na výjimky na sebe témata
nenavazují.

Kolik musím do účasti v programu investovat?
Investovat je nutné především vlastní čas. Program je financován
holdingem Contipro (studijní materiály, náklady na přednášející,
občerstvení během seminářů). Studenti si hradí pouze náklady
spojené s dopravou do Dolní Dobrouče.

Jak se můžu přihlásit?
Přihlásit se můžete vždy nejpozději týden před seminářem
na fybich@contipro.com nebo přes webové rozhraní na
www.fybich.cz, kde najdete i veškeré aktuální informace
o chystaných akcích.

Jak se dostanu na výzkumnou praxi do laboratoří?
Každý rok je pro studenty vypsáno několik nových témat,
vybíráni jsou však jen nejlepší uchazeči. Při přijímání je kladen
důraz na motivaci žadatele, jeho zkušenosti a prospěch
z profilových předmětů. Velmi důležitá je také jeho úroveň
angličtiny. Přihlášku ke stáži lze vyplnit vždy v průběhu měsíce
září na webu projektu.

Díky stáži v Contipru jsem měl příležitost zúčastnit
se vědeckých soutěží v USA a poznat mladé vědce
z celého světa. Můj projekt byl úspěšný a z INTEL
ISEF jsem si odvezl skvělé třetí místo.
Julie Košťálková, 18 let, Gymnázium O. Vaňorného,
Vysoké Mýto
Na stáži v Contipru nejvíc oceňuji možnost
vyzkoušet si reálný provoz v biotechnologické
laboratoři. Na střední škole může málokdo
pracovat s vybavením jako ze sci-fi filmu!
Vendula Hájková, 19 let, Gymnázium Česká
Třebová
Na letní škole bylo mimo jiné super, když byl
přednášející tak zapálený do tématu, že věc,
kterou bych třeba v knížce bez výčitek
přeskočila, mi připadala naprosto geniální,
zábavná a zajímavá. To bylo něco!

Tereza Tejklová, 21 let,
Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy
Na přednášky FYBICH jsem
začala jezdit v prváku na gymplu.
Přednášky mě dovedly na
Letní školu a stáž, kde jsem si
vyzkoušela, co práce „vědce“
obnáší a prohloubil se můj
zájem o biologii a chemii.
Díky stáži jsem se rozhodla
věnovat Molekulární biologii
i na VŠ a našla tak práci,
která mě baví, naplňuje
a těší. Pro mě FYBICH
znamená jedním slovem –
NEZAPOMENUTELNÝ!

www.fybich.cz

Školní rok
2015/2016

CO JE FYBICH?
Projekt FYBICH je vzdělávací program
holdingu Contipro v oborech fyziky,
biologie a chemie.
Jeho cílem je představit mladým lidem vědu, jako
možnou perspektivu jejich budoucnosti. Snaží se
přiblížit studentům moderní vědní obory a jasně
ukázat propojenost teoretických znalostí s konkrétními
aplikacemi ve výzkumných a vývojových laboratořích
a následné zhmotnění získaných poznatků ve formě
průmyslových výstupů.

STRUKTURA PROJEKTU
Přednáškové bloky
- 8x ročně vždy v sobotu
- biologický a chemicko-fyzikální směr
- registrace na www.fybich.cz nebo fybich@contipro.com

Vědecko-výzkumná praxe

- pro vybrané talentované a motivované studenty
- spolupráce na významných projektech laboratoří holdingu
- přihlášky vždy v září na www.fybich.cz

Letní škola

- týdenní pobyt s odborným i volno-časovým programem
- certifikát za absolvování kurzu
- předběžné registrace na fybich@contipro.com

TÉMATA PŘEDNÁŠEK
PRO ŠKOLNÍ ROK
2015/2016
BIOLOGICKÝ SMĚR
Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství
Moderní prostředky pro hojení ran a klinické zkušenosti
s nimi
Kosmetologie – od myšlenky k mladistvému vzhledu
Oko, vznik barevného vjemu a jeho zpracování

O CONTIPRU
Holding Contipro sídlící v Dolní Dobrouči
se již více než 20 let zabývá výzkumem,
vývojem a výrobou aktivních
látek a léčivých přípravků na
bázi nanobiotechnologií.
Mezi jeho hlavní výzkumné
směry patří hojení ran,
tkáňové inženýrství, cílená
distribuce léčiv a stárnutí
pokožky.
Holding zaregistroval
přes 60 patentů a
užitných vzorů, mimo
jiné například světový
patent na přípravek pro
hojení ran Hyiodine®.

Viry kolem nás

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ SMĚR
Moderní metody tvorby hydrogelů a jejich užití.
Co musí hydrogely splňovat, aby se daly aplikovat?
Pomocí jakých metod získám informace o struktuře
molekuly nebo systému?
Proč cílenou distribuci a řízené uvolňování léků?

KONTAKT

Základy elektrochemie se zaměřením na chování látek
v roztoku

e-mail
fybich@contipro.com

Jaderná chemie, radioaktivní značení látek a jeho
využití v holdingu a proč bouchl Černobyl

Přesné termíny jednotlivých bloků a anotace přednášek
najdete na www.fybich.cz.

web
www.fybich.cz

facebook
www.facebook.com/fybich

