Pozvánka k účasti na konferenci Ph.D. studentů a studentek Doktorandi 1.0

Vážené kolegyně, vážení kolegové v akademických senátech, milé studentky a milí studenti doktorských
studijních programů,
dovolte nám vás tímto opětovně pozvat k účasti na konferenci Ph.D. studentů a studentek Doktorandi 1.0,
kterou jsme pro vás v SK RVŠ připravili.
Konference je určena převážně pro studující doktorských studijních programů a jejím hlavním tématem je
Současná role doktoranda na VŠ a jeho možnosti během studia a měla by nám pomoci identifikovat
názory studujících na fungování doktorských studijních programů a formulovat stanovisko k představě dalšího
vývoje.
Konference Doktorandi 1.0 se bude konat ve dnech 24. - 25. září 2015 v Brně ve spolupráci
s Mendelovou univerzitou v Brně.
Na konferenci jsou za každou akademickou obec zváni dva studenti doktorských studijních programů.
Náklady na ubytování a stravování v průběhu konference pro tyto účastníky hradí SK RVŠ. V případě vyššího
počtu zájemců z řad jedné VŠ si další účastníci tyto náklady hradí individuálně. Pro závazné přihlášení poté
vyplňujte tento formulář. V případě, že se přihlásíte, a poté se konference 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 15. září 2015. Finální podoba
programu a informace k zázemí budou registrovaným účastníkům zaslány po skončení registrace.
Bližší informace o pořadu konference najdete v přiloženém plánovaném 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

Ing. Hynek Roubík, předseda

Ing. Blanka Pančíková, pověřena organizací za KPVTČ

Plánovaný program konference
(Brno 24. – 25. 9. 2015)
Čtvrtek 24. 9. 2015
9:30 – 10:00
Prezence účastníků
10:00 – 12:00
Zahájení konference
 Úvodní seznámení se Studentskou komorou Rady vysokých škol
 Slovo rektora Mendelovy univerzity (prof. Ladislav Havel)
 Představení Komise pro postgraduální vzdělávání a tvůrčí činnost, prezentace šetření týkajících se
doktorského studia
 Představení hostů ze Slovenska – EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior
Researchers)
12:00 – 13:00
Oběd
13:00 – 15:00
 Panelová diskuse na téma „Současná role doktoranda na vysoké škole“
Co obnáší práce doktoranda? Student nebo učitel? Jaká je role školitele při Ph.D. studiu? Lze Ph.D.
studium brát jako regulérní zaměstnání? Doktorand jako levná pracovní síla. Může dnes doktorát
studovat skoro každý? Jaký vývoj by mohl mít současný stav?
15:00 – 16:00
Přestávka s občerstvením
16:00 – 18:00
 Bloky na výběr:
Blok A – „Dá se vše stihnout v řádné době studia?“
Jak úspěšně dosáhnout profesury? Doktorské studium a rodina – jde to skloubit? Proč doktorandům
standardní doba studia nestačí?
Blok B – „Ideální školitel“
Jaká je role školitele? Kolik času by měl věnovat studentům? Rozdíl mezi školitelem a školitelemspecialistou.
Blok C – „Mentoring“
Co je mentoring? Kdo jsou tzv. mentees? Snazší cesta k profesnímu růstu?

19:00
Večeře
následně ochutnávka univerzitních vín a piva, ochutnávka produktů z univerzitních poloprovozů a poté
neformální diskuse (studentský klub Green)

Pátek 25. 9. 2015
8:30 – 9:30
Snídaně
10:00 – 12:00
 Panelová diskuse na téma „Možnosti doktoranda během studia “
Grantové možnosti, možnosti spolupráce studentů Ph.D. s firmami, uplatnitelnost Ph.D. studentů
a studentek, zvyšování kvalifikace.
12:00 – 13:00
Oběd
13:00 – 15:00
 Bloky na výběr:
Blok A – „Vzdělávání se v oboru a pedagogická průprava“
Možnosti dovzdělávání doktoranda v oboru během doktorského studia. Pokud doktorand učí, měl by
mít pedagogickou průpravu? Vedení studentů nižších ročníků a přístup ke studentům během výuky.
Blok B – „Mobility doktorandů“
Představení projektu Norské fondy a fondy EHP a dalších projektů administrovaných Domem
zahraniční spolupráce. Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží.
Blok C – „Postavení žen ve vědě“
Výhody a úskalí žen v české vědě. Proč jsou ženy finančně podhodnocovány? Návrat ženy do vědy
po mateřské či rodičovské dovolené. Jsou ženy ve vědě diskriminovány? Poměr žen a mužů na
Ph.D. studiu.
15:00 – 16:00
Přestávka s občerstvením
16:00 – 17:00
 Závěrečné shrnutí, diskuse, plány do budoucna, evaluace

