Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků
Na pomoc Ministerstvu školství
24.5.2012
AF-XXXII

Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF

http://cms.jcmf.cz/osov/
pořádá XXXII. Akademické fórum

Na pomoc ministerstvu školství
ve čtvrtek 24. května 2012, 14:00–17:00
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Seminář je veřejný a volně přístupný.
Diskuse a náměty poukáží na materiály Akademického fóra z let 2009–2012, které zůstaly ze
strany MŠMT bez odezvy. Při jejich využití a kvalifikovaném řízení legislativního procesu
mohly být oba zákony, zákon o vysokých školách a zákon o finanční pomoci studentům,
předloženy v kvalitní podobě Poslanecké sněmovně již v roce 2010.
Velmi vítány budou náměty účastníků, předložené písemně. V diskusi se dohodne postup
o předání námětů ministerstvu, resp. skupině pro výzkum a vysoké školství, pokud o to bude
mít ministerstvo zájem.
Zvláštní pozornost bude věnována ministerstvem dosud nerozpoznaným, resp. nezmiňovaným příčinám (a) neúspěchu se státní maturitou (nejde jen o matematiku), (b) „nečerpání“ fondů, (c) rozpočtové nehospodárnosti.
Program
13:30–14:10 1. Registrace.
14:00–14:10 2. Odevzdání návrhů formulace několika paragrafů nebo i jen jednoho paragrafu
k některé položce typu A. Návrhy lze očekávat od spontánně zainteresovaných jednotlivců.
Zvlášť vítány by byly osobně předané nebo elektronicky zaslané náměty od činovníků nebo
členů institucí uvedených v závorce, pokud je z nějakého důvodu neuplatňují přímo jejich
prostřednictvím.
Položky A:
1. Paragrafy o zápisném (MŠMT)
2. Paragrafy o Akademických senátech (RVŠ, SK RVŠ)).
3. Paragrafy o Správní radě.(MŠMT)
4. Paragrafy o Dozorčí radě.(?)
5. Paragrafy o rektorech.(ČKR)
6. Paragrafy o děkanech.(Asociace děkanů fakult)
7. Paragrafy o doktorském studiu.(AV ČR)
14:15 1. Zahájení. Uvítání. Informace. Ze seminární korespondence.
14:25 2. Legitimita Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Aktuální stav.
14:30 3. Stav a výhled prací na zákonu o vysokých školách a zákonu o finanční pomoci
studentům.
4. Financování vysokých škol. Informace o konferenci EUA Funding Forum.(P-2).
15:00 5. Diskuse k některým položkám ze seznamu témat B:

Témata B:
11..Pluralita návrhů logistiky.
12. Výběrové řízení s potenciálními autory legislativních návrhů.
13. Výběrové řízení s potenciálními oponenty.
14. Aktivity ministerstva pro získání kvalitních návrhů a jejich kvalitních oponentur.
15. Návrhy paragrafového znění zákona nebo jeho částí z MŠMT, RVŠ, ČKR,
AV ČR, AK, RVVI, RRVV, ...
16. Součinnost s Legislativní radou vlády.
17. Součinnost se složkami Parlamentu ČR.
18. Nevyužívaný, resp. dosud odmítaný zdroj ozdravení hospodaření s veřejnými
prostředky. Zveřejňování údajů a jeho důsledky.
19. Omyl v posuzování nečerpání prostředků z EU.
20. Maturita.
21. Zelená kniha. Ukázky konkrétního zpracování tématu, ukázky paragrafů
6. Shrnutí. Závěry.
7. Výhled na XXXIII. Akademické fórum.
17:00 Ukončení.
Těšíme se na Vaši účast.
Se srdečným pozdravem
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz
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