V Praze, dne 30. září 2015

Pozvánka na Studentskou konferenci akademických senátorek a senátorů (KAS 4.0)

Jménem Studentské komory Rady vysokých škol, národní studentské reprezentace

si Vás dovoluji pozvat na

Studentskou konferenci akademických senátorek a senátorů (KAS 4.0)
s tématem Praxe při studiu a uplatnitelnost absolventů
která se bude konat ve dnech 6. - 8. listopadu 2015
v Brně
ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a Masarykovou univerzitou v Brně.

Ing. Hynek Roubík
předseda SK RVŠ
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Pozvánka na konferenci KAS 4.0

Vážené kolegyně, vážení kolegové v akademických senátech,
dovolte nám vás tímto pozvat k účasti na Studentské konferenci akademických senátorek a senátorů
(KAS 4.0), kterou jsme pro vás v SK RVŠ připravili.
Letošní konferenci bude spojovat téma Praxe při studiu a uplatnitelnost absolventů. Měla by nám pomoci
identifikovat názory studujících k této problematice a formulovat stanovisko k představě dalšího vývoje.
KAS 4.0 se bude konat ve dnech 6. - 8. listopadu 2015 v Brně ve spolupráci s Vysokým učením
technickým v Brně a Masarykovou univerzitou v Brně.
Na konferenci jsou za každý "velký" akademický senát zváni dva studentští zástupci. Další místa na KASu
zaujmou delegáti a delegátky SK RVŠ. Každá škola tak může mít až čtyři (2x senát, 2x SK RVŠ) zástupce
na konferenci. Nově budou na konferenci pozváni zástupci celouniverzitních studentských organizací.
Pro závazné přihlášení poté vyplňujte tento formulář. Náklady na ubytování a stravování v průběhu
konference hradí SK RVŠ. 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 19. října 2015.
Bližší informace o pořadu konference najdete v přiloženém předběžném programu. V případě jakýchkoliv
doplňujících otázek neváhejte kontaktovat našeho tajemníka na e-mail uvedený výše. Těšíme se na vás!
za Studentskou komoru Rady vysokých škol zdraví

Hynek Roubík, předseda SK RVŠ

Aneta Hašková, předsedkyně KVS
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Předběžný program konference
(Brno 6. - 8. 11. 2015)
Pátek 6. 11. 2015
od 12:00
Možnost ubytování účastníků
13:00 – 14:00
Prezence účastníků
14:00 – 15:00
Zahájení KAS 4.0
 Úvodní slovo
 Představení SK RVŠ
 Představení účastníků
15:00 – 15:30
Přestávka
15:30 – 18:00
Panelová diskuze
Tématem bude problematika uplatnitelnosti absolventů bakalářských oborů a s tím související snížení
prostupnosti mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem.
18:00 – 19:00
Večeře formou rautu
19:00
Teambuildingové aktivity

Sobota 7. 11. 2015
7:30 – 9:30
Snídaně
10:00 – 12:00
Workshop
(poběží paralelně; každý z účastníků bude mít možnost zapsat se u prezence na jeden z workshopů)





A: Rétorika
B: Co čeká absolventy při vstupu do zaměstnání / Jak se „prodat“ na trhu práce
C: Profesní stáže v zahraniční
D: Přiblížení projektů „Stáže ve firmách“ a „Stáže pro mladé“

12:00 – 14:00
Oběd
14:00 – 15:30
Představení aktualit z komisí SK RVŠ
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15:30 – 16:00
Přestávka
16:00 – 18:00
Workshop
(poběží paralelně; každý z účastníků bude mít možnost zapsat se u prezence na jeden z workshopů)





A: Rétorika
B: Co čeká absolventy při vstupu do zaměstnání / Jak se „prodat“ na trhu práce
C: Profesní stáže v zahraniční
D: Přiblížení projektů „Stáže ve firmách“ a „Stáže pro mladé“

18:00 – 19:00
Večeře
20:00
Noční prohlídka Špilberku

Neděle 8. 11. 2015
7:30 – 9:30
Snídaně
10.00 – 12:00
Diskuze na téma praxe při studiu
(účastníci budou rozděleni na čtyři skupiny dle oboru studia)





Humanitní a ekonomické obory
Technické obory
Přírodovědecké obory
Pomáhající obory

12:00 – 13:00
Shrnutí a oficiální ukončení konference
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