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Qualifications for the third
millennium in electrical
engineering

Electromobility and smart grids. These are the key words
of the project Qualifications for the third millennium
in electrical engineering newly realized within
the Erasmus plus program. An innovative project, that will
be implemented within 3 years from the 1st September
2016 to 31st August 2019, combines the most modern
technological trends with the needs of the labor market
for qualified working force.
The project’s ambition is to approximate the education
in different countries and to ensure its comparability
throughout Europe. The modules´ graduates will increase
their qualification and employability not only
in the national but also in the European labor market.
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There will be 5 educational modules for the fields of
electromobility and smart grids created with the potential
to be involved among the officially recognized profession
qualifications.
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Qualifications for the third millennium in electrical
engineering (Q3MEE)
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These modules are:
The mechanic of the charging stations
The repairman of the electric motors of electric cars
The repairman of the electric components of electric cars
The mechanic of smart grids with specialization in supply grids
The mechanic of smart grids home installations

Each module will be supported with educational materials
and e-learning course accessible to wide public.
Completing the modules participants will get valuable
knowledge highly appreciated by employers in power
industry.
The educational materials´ and modules´ potential will be
pilot tested on target groups of employees, students
of vocational schools and candidates for work in related
fields, in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Spain and
Italy.

This project is supported by the European Commission
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ble for any use which may be made of the information contained therein.
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Kvalifikace pro třetí tisíciletí v elektrotechnice
(Q3MEE)
Elektromobilita a smart grids. To jsou ústřední pojmy
projektu Kvalifikace pro třetí tisíciletí v elektrotechnice
vznikajícího v programu Erasmus plus. Inovativní
projekt, který je realizován v průběhu tří let od 1.9.2016
do 31.8.2019, propojuje nejnovější technologické
trendy s požadavky trhu práce po kvalifikované
pracovní síle.
Ambicí projektu je sblížit vzdělání v různých zemích
a zajistit jeho porovnatelnost napříč Evropou.
Absolventi modulů tak zvýší svou kvalifikaci
a uplatnitelnost nejen na národním, ale i na evropském
trhu práce.
V projektu vznikne 5 vzdělávacích modulů pro oblasti
elektromobility a smart grids s potenciálem zařadit se
mezi oficiálně uznávané profesní kvalifikace.
Těmito moduly jsou:
•
•
•
•
•

Montér dobíjecích stanic
Opravář elektrických pohonů elektromobilů
Opravář elektrických přístrojů elektromobilů
Montér smart grids se zaměřením na rozvodné sítě
Montér smart grids domovních instalací.

Každý z modulů doplní vzdělávací materiály a
e-learningový kurz přístupný široké veřejnosti.
Jejich absolvováním účastníci získají prakticky
využitelné znalosti vysoce ceněné zaměstnavateli
v elektrotechnickém průmyslu.
Potenciál vzdělávacích materiálů a modulů bude
pilotně ověřen na cílových skupinách zaměstnanců,
studentů odborných škol a zájemců o práci
v souvisejících oborech, a to v České republice,
na Slovensku, v Německu, Španělsku a Itálii.
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