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Pozvánka na Kulatý stůl 1.0
Vážené kolegyně, vážení kolegové v akademických senátech a studentských organizacích,
dovolte nám vás tímto pozvat k účasti na prvním ročníku Kulatého stolu, který jsme pro vás letos v SK RVŠ
připravili ve spolupráci s Akademickým centrem studentských aktivit.
Cílem akce je setkání aktivních studentek a studentů jak z řad akademických senátů, tak i studentských
organizací, během něhož se budou vést diskuze na aktuální téma, kterým jsou změny ve vysokém školství,
zejména s ohledem na novelu vysokoškolského zákona. Tato akce by nám měla mimo jiné pomoci
identifikovat názory studujících k diskutovaným problematikám a formulovat stanovisko k představě dalšího
vývoje.
Kulatý stůl 1.0 se bude konat v pátek 11. 11. 2016 v areálu rekreačního střediska Prudká. Na jeho
konání bezprostředně naváže již tradiční akce ACSA - POSED, který v témže areálu bude pokračovat až do
neděle 13.11. Obě akce jsou součástí oficiálního zahájení Týdne studentstva, akce spojené s připomenutím
výročí událostí 17. listopadů 1939 a 1989.
Na Kulatý stůl jsou za každý "velký" akademický senát zváni dva studentští zástupci. Další místa na této akci
zaujmou delegáti a delegátky SK RVŠ. Jak se již stává dobrým zvykem, pozváni jsou rovněž dva zástupci
celouniverzitních, národních či partnerských oborových studentských organizací. Škola tak může mít na
konferenci až šest (2x senát, 2x SK RVŠ, 2x studentská organizace) zástupců.
Pro závazné přihlášení se prosím registrujte zde. Náklady na stravování v průběhu akce hradí SK RVŠ. V
případě, že se přihlásíte, a poté se nebudete moci zúčastnit, zprostředkujte za sebe náhradníka a oznamte
vše na tajemnice@skrvs.cz - pokud vámi rezervované místo na konferenci zůstane prázdné, vyhrazujeme si
právo požadovat uhrazení nákladů, které nám vznikly v souvislosti s vaší neúčastí. Poslední možný termín
přihlášení je 4. listopadu 2016.
Bližší informace o pořadu setkání najdete v přiloženém předběžném programu. V případě jakýchkoliv
doplňujících otázek neváhejte kontaktovat naší tajemnici na e-mail uvedený výše. Těšíme se na vás!
za Studentskou komoru Rady vysokých škol zdraví

Michal Zima, předseda SK RVŠ

Ladislav Lázňovský, předseda KVS
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Předběžný program
(Prudká 11. 11. 2016)
do 10:30
Příjezd a prezence účastníků
10:30 – 10:40
Oficiální zahájení
 Úvodní slovo
 Představení SK RVŠ
 Představení účastníků
10:40 – 12:30
Novela vysokoškolského zákona aneb na co si studenti mají dát pozor (přednáška)
12:30 – 14:00
Oběd
14:00 – 17:00
Kulaté stoly
 Národní akreditační úřad
vede Josef Fontana, studentský zástupce v Radě NAÚ
 Stipendijní fondy
vede Michal Zima, předseda SK RVŠ
 Podmínky ukončení bakalářského studia
vede Ladislav Lazňovský, předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu SK RVŠ
17:00 – 17:30
Zakončení Kulatého stolu
od 18:00
Začátek POSEDu (PracOvní SEtkání Dobrovolníků)
Aktuální informace o programu POSEDu 2016 budou zveřejněny do konce října 2016 na webu akce. Téma
letošního ročníku je „Vzestup a pád studentských organizací“ a zaměřuje se na životní cyklus studentských
organizací a jeho fáze (od adekvátního a řízeného náboru nováčků, přes jejich zaučení, knowledge
management či předávání zkušeností mezi členy, až po bezpečný a správně načasovaný odchod zkušených
matadorů z organizace)

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

