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Zákon o vysokých školách očima tvůrců a ostatních
ve čtvrtek 23. června 2011, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Seminář je veřejný a volně přístupný. Vítáni jsou zejména spontánně zainteresovaní zájemci o seminární
tematiku v oblasti vzdělávání, vědy a všech forem výzkumu a jeho aplikací, kteří se mohou semináře
zúčastnit eventuálně i jen korespondenčně zasláním příspěvku nebo vyjádření či námětů na seminární
adresu cernohorsky@physics.muni.cz. Seminář přispěje k tomu, aby zejména v souvislosti s probíhající
tvorbou zákona o vysokých školách byla odborná veřejnost o aktuální situaci otevřeně, věcně a zavčas
informována.
Program (aktualizováno 18.6.2011)
13:30-14:10 Registrace.
14:15 1. Uvítání – Polytematický program AF-XXII. – Kam kráčí české vysoké školství? –
Stanoviska fakult k Pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. –
Zářijové slyšení v Senátu PČR. – Ze seminární korespondence. – Výhled na zářijové
AF-XXIII. – Úvodní glosy k diskusním příspěvkům:
J. Musilová:
Kam přivede české vysoké školství nový zákon?
M. Šmidák:
Metodika dobré přípravy nového zákona o vysokých školách.
M. Malý:
Co je vlastně nutné reformovat? Akademické prostředí?
M. Černohorský: Proč MŠMT neuplatňuje ekonomičtější a odborně kvalitnější postup?
(K efektivnější součinnosti MŠMT s RVŠ, ČKR, AK, AV ČR, ...,
RVVI, RRVV, ...)
J. Zlatuška:
Finance, informace a utajování.
14:25 2. I. Wilhelm:

Současný stav přípravy zákona o vysokých školách.
Diskuse I.

14:55 3. J. Koucký:

Vysokoškolská politika a reforma vysokého školství.
Diskuse II.

15:45

Skupinové a individuální konzultace a diskuse.

Přestávka.

16:15 4 J. Rostinsky:

Zkušenosti z univerzit ze tří kontinentů.
Diskuse III.

16:55 5. Shrnutí. Zářijové akce se zákonodárci. Perspektiva paragrafového znění zákona.
17:00

Ukončení.

17:00–18:00 Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím.
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