Jednota českých matematiků a fyziků
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST
Odborná skupina Organizace výzkumu

Odborná skupina ČFS JČMF Organizace výzkumu pořádá seminář Akademické fórum
s tématem

Autonomie univerzit – je ohrožena?
ve čtvrtek 26. března 2009, 14:00–16:30,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Seminář je veřejný a volně přístupný. Vítáni jsou zájemci o dobrou legislativu terciárního školství,
vědy a všech forem výzkumu a jeho aplikací, z akademických i jiných prostředí včetně odborně
zaměřených novinářů. Kapacita sálu je 58 míst.
Program (aktualizován 23.3.2009):
13:30–14:10 Registrace.
14:15 1. Uvítání a slovo k programu a k tématům
(1) Způsob financování výzkumu a vysokých škol – zdroj problémů.
(2) Stimulační funkce fóra.

14:20

2. Jana Musilová: (1) Autonomie vysokých škol – je ohrožena!
(2) Systém rozdělování financí – faktor omezující autonomii institucí v oblasti výzkumu.

14:30 3. Jiří Zlatuška: K aktuálnímu tématu "Autonomie univerzit – je ohrožena?".
14:45

4. Vladimír Roskovec: K právní úpravě ustanovení o samosprávných orgánech vysoké školy.

14:55 5. Jiří Rákosník: Kam je směrována česká věda novými zákony?
15:05

6. Martin Černohorský: K zákonům č. …/2021 Sb., o výzkumu, a č. …/2021 Sb.,
o terciárním vzdělávání, a k jejich přípravě v období 2010–2020:
(1) Otevřený, polootevřený a uzavřený model přípravy zákonů.
(2) Volba rektora sborem volených a delegovaných volitelů.

15:15

7. K novele zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu …
8. K postavení Rady vysokých škol v Reprezentaci vysokých škol.

15:20

9. Přestávka. Předání písemného znění diskusního příspěvku organizátorům do 15:45.

15:50 10. (1) Strukturovaná diskuse se závěry, s přednostním uplatněním předaných diskusních
příspěvků k bodům 1–8 v podobě určené autorem příspěvku pro zápis.
(2) Volná diskuse v časovém rozsahu daném programem.
16:25–16:30

11. Shrnutí. Informace k Akademickému fóru 23.4.2009. Závěr.

16:35–17:00 Veřejná tisková konference.
17:05–18:00 Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím.
Za Odbornou skupinu ČFS JČMF Organizace výzkumu
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz

