
Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků 
AF-XXV                                Doplatí stát na zavedení školného?                                Praha, 10.11.2011 

 

 
Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF 

 

http://cms.jcmf.cz/osov/ 
 

pořádá XXV. Akademické fórum  
 

Doplatí stát na zavedení školného? 
 

ve čtvrtek 10. listopadu 2011, 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 vzdělávání, 
vědu a všechny formy výzkumu a jeho aplikací. Mohou se semináře zúčastnit eventuálně i korespondenčně 
zasláním příspěvku či námětů na seminární adresu cernohorsky@physics.muni.cz. Seminář přispěje k tomu, 
aby zejména v souvislosti s tvorbou zákona o vysokých školách a s jinými aktivitami v oblasti vzdělávání 
a vědy byla odborná veřejnost o aktuální situaci otevřeně, věcně a zavčas informována. 

 
Program  

13:30–14:10  Registrace. 

14:15 1.  Uvítání. Informace. Ze seminární korespondence. 
  1.1. Stav prací na zákonu o vysokých školách. 
  1.2. Stav prací na zákonu o finanční pomoci studentům. 
  1.3. Stanoviska MŠMT a Akreditační komise ke kvalitě vysokých škol.  

Zveřejňování výsledků jednání  MŠMT, AK, RVVI, RVŠ, ČKR. 
  1.4. Dostupné informace o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 
  1.5. Příprava kvalitativních parametrů pro hodnocení gymnázií v Jihomoravském kraji 
 . 1.6. XXVI. Akademické fórum „Organizace, hodnocení a financování vědy", 1.12.2011. 

 2. Jiří Zlatuška: Absolventská daň vs. Odložené školné. 

 3. Jiří Rákosník: Konference k závěrečné zprávě Mezinárodního auditu VaVaI. 

 4. Jana Musilová: Slabiny systému hodnocení a financování VaV v ČR (výsledky  
Mezinárodního auditu VaV v ČR očima oponenta závěrečné zprávy Technopolis). 

5. Přestávka. Skupinové a individuální konzultace a diskuse. 

 6 Martin Černohorský: Poznámky k problematice tvorby zákona. 

 7. Všeobecná diskuse. 

16:55  8.   Shrnutí. Výhled na XXVI. a XXVII. Akademické fórum. 

17:00  Ukončení. 

17:00–18:00  Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím. 
 
27.10.2011 

Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz  

 


