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Pozvánka na konferenci KAS 5.0
Vážené kolegyně, vážení kolegové v akademických senátech a studentských organizacích,
dovolte nám vás tímto pozvat k účasti na Studentské konferenci akademických senátorek a senátorů
(KAS 5.0), kterou jsme pro vás v SK RVŠ připravili a jenž se letos koná již jubilejním pátým rokem.
Letošní konference byla připravena tak, aby odrazila současný stav studentských aktivit nad rámec studijních
povinností. Účastníci budou seznámeni s různými modely fungování a financování studentské samosprávy,
studentských unií a studentských spolků. Konference nabídne i vhled do praktického zužitkování těchto aktivit
a taktéž se bude zaobírat problematikou aktivních studentů ve vztahu k jejich studijním povinnostem. Tato
akce by nám měla pomoci identifikovat názory studujících k této problematice a formulovat stanovisko k
představě dalšího vývoje.
KAS 5.0 se bude konat ve dnech 15. - 17. dubna 2016 v Praze ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v
Praze.
Na konferenci jsou za každý "velký" akademický senát zváni dva studentští zástupci. Další místa na KASu
zaujmou delegáti a delegátky SK RVŠ. Již podruhé jsou na konferenci pozváni 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. Zároveň prosíme z kapacitních důvodů o
pečlivé zvážení požadavku zajištění ubytování u pražských účastníků.
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 21. března 2016.
Bližší informace o pořadu konference najdete v přiloženém předběžném programu. V případě jakýchkoliv
doplňujících otázek neváhejte kontaktovat naší tajemnici na e-mail uvedený výše. Těšíme se na vás!
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