WORKSHOP 2.0 - program
Start: pátek, 11. 4. 2014 od 9:30
Cíl workshopu: seznámit účastníky s pojmem kvalita vysokých škol, jak se hodnotí kvalita vysokých
škol a hlavně jak se studenti podílí na hodnocení kvality vysokých škol.
Účastníci: dva studentští senátoři z každé vysoké školy + členové SK RVŠ

Místo konání: UHK, budova J (Fakulta informatiky a managementu), Hradecká 1249/6, Hradec Králové
Místnost kde se workshop koná: J3 (po příchodu do budovy budou účastníci navedeni směrovkami,
případně se mohou informovat na recepci, která je přímo u vchodu)

V případě, že se ztratíte (vidíte-li Velkou čínskou zeď, není třeba volat, ale konat)
volejte Janu Kudrnovou, hlavní organizátorku za UHK: 723 211 159
V případě nějaké náhlé změny (vlak píchnul kolo, náhle jsem onemocněl, vracím se z Číny)
volejte Anetu Kozákovou, hlavní organizátorku za SK RVŠ: 776 047 108

Témata workshopu k výběru:
1) Co si představujeme pod kvalitní vysokou školou? Co se má vlastně hodnotit?
2) Je úprava hodnocení kvality ve stávající legislativě dostatečná? Mělo by se něco změnit
v souvislosti s přípravami novely VŠ zákona?
3) Hodnocení kvality pro studenty povinné? Kdy je dobré ho provést, má být povinné?
4) Jakou formou dosáhnout co nejvyšší efektivity hodnocení? Co s výsledky?
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Program:
od 09:30

Prezence + 1. coffee break

10:00 – 10:30 Oficiální zahájení za přítomnosti představitelů Univerzity Hradec Králové
10:30 – 11:00 Seznámení se základními pojmy - kvalita vysokých škol
11:00 – 11:10 SK RVŠ – KTVČ - jak se podílí SK RVŠ při hodnocení kvality
11:10 – 11:30 SK RVŠ - ZZ – jaké je studentské hodnocení kvality v zahraničí
11:30 – 12:30 Projekty a aktivity ACSA ve studentském hodnocení kvality
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:30 Workshop 1. – můžete se zúčastnit jednoho workshopu dle vlastního výběru, téma
workshopu si vybíráte při prezenci, kdo dřív přijde, ten dřív bere ;-)
14:30 – 15:00 2. coffee break
15:00 – 16:00 Workshop 2. – druhý workshop dle vašeho výběru
16:00 – 16:45 Prezentace výstupů workshopů.
16:45 – 16:55 SK RVŠ – LK – co nového MŠMT připravuje ohledně hodnocení kvality
16:55 – 17:00 Zpětná vazba, ukončení workshopu
17:00 – 18:00 Drobné občerstvení formou rautu
od 18:00

Návštěva hradecké hospůdky
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MAPOVÁ PŘÍLOHA
Cesta z Terminálu HD (autobusy) či Hlavního nádraží (vlaky)
trolejbus č. 1 (směr Nový Hradec Králové, případně Kluky) - výstup zastávka Heyrovského
trolejbus č. 2 (směr Nový Hradec Králové) – výstup zastávka Zimní stadion
Jízdenku možno zakoupit v trafice (18 Kč) či přímo u řidiče (20 Kč)
Cesta ze zastávky Heyrovského
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Cesta ze zastávky Zimní stadion

Parkování: Bezplatné, univerzitní parkoviště v areálu před budovou OSV, vjezd z ulice Hradecká
(červeně vyznačeno), při příjezdu nutno zazvonit a ohlásit se jako návštěvník/návštěvnice workshopu.
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