Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF pořádá XVII. Akademické fórum

Stav institucionální tvorby legislativy:
(1) Terciární vzdělávání, (2) Věda a výzkum
ve čtvrtek 20. ledna, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Seminář je veřejný a volně přístupný. Vítáni jsou zejména spontánně zainteresovaní zájemci
o legislativu vzdělávání, vědy a všech forem výzkumu a jeho aplikací, kteří se mohou semináře
zúčastnit eventuálně i jen korespondenčně zasláním příspěvku nebo vyjádření či námětů
k jednotlivým bodům programu na seminární adresu cernohorsky@physics.muni.cz. Seminář
přispěje k tomu, aby zejména v souvislosti s probíhající tvorbou zákona o terciárním
vzdělávání byla odborná veřejnost o situaci otevřeně, věcně a zavčas informována.
Program
13:30–14:10 Registrace.
14:15 1. Uvítání. Informace.
14:20 2. M. Černohorský:
Ohlédnutí: 1. "Aktuální problémy hodnocení výzkumu" (2008). 2. Sondáž k tvorbě
legislativy v akademické sféře na seminářích "Představy–Skutečnost–Perspektivy".
3. Tři roky stamilionových projektů s absencí legislativy – důsledek pasivity
(1) institucí akademické obce, (2) orgánů státní správy.
3. Legislativní aktivity institucí a jejich složek.
Přehled na základě dostupných údajů. (Zpracovatelé a referující v jednání.)
3.1. Primární normy.
3.2. Sekundární normy.
3.3. Jiné dokumenty.
3.4. Legislativní aktivity jiné než tvorba konkrétních materiálů.
Přehled zahrne tyto instituce, resp. grémia:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Akreditační komise,
zákonodárci – poslanci, senátoři,
Rada vysokých škol, Česká konference rektorů, Akademie věd ČR,
Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Grantová agentura ČR, Technologická
agentura ČR, další instituce a grémia činné v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.
4. Diskuse ad 3.
15:45 5. Přestávka.
16:15 6. Diskuse o podílu institucí státní správy na negativních jevech ve vysokém školství.
Navázání na problematiku exponovanou na XVI. Akademickém fóru.
16:40 7 Náměty na uplatnění výsledků diskusí.
16:55 8. Shrnutí. Závěr.
17:00 Ukončení.
17:00–18:00 Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím.
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