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POZVÁNKA A PROGRAM 

Národní summit  

„Posílení role profesního terciárního vzdělávání 

v České republice“ 

- projekt PROCSEE -  

 Strengthening Professional Higher Education and HVET in Central & South Eastern Europe 

 

Jménem Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) a konsorcia mezinárodního projektu 

PROCSEE si Vás dovolujeme pozvat na setkání Národní summitu profesního terciárního vzdělávání 

v České republice.  

Termín konání: 2. listopadu 2018, 9:00 – 16:30 hod.  

Místo konání: VOŠ publicistiky Praha, Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1 — Nové Město  

kontakt: Mgr. Jan Beseda, SPTV/CSVŠ, jan.beseda@ssvs.cz 

Registrace zde 

Konference je zdarma, bude připraveno občerstvení i oběd 

Kontext a cíle Národního summitu profesního terciárního vzdělávání  
V roce 2016 založilo SPTV Národní komisi pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání. 

Stejné komise byly ustaveny v rámci projektu PROCSEE také ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku a 

Rumunsku. Jsou složeny ze zástupců zaměstnavatelů, škol, studentů, ministerstev školství a veřejných 

institucí. Po třech letech a třech setkáních se projekt PROCSEE dostal ke svému konci a  zároveň k 

začátku nové tradice - každoročního summitu všech relevantních klíčových oborových stakeholderů, 

kteří budou sdílet své poznatky, doporučení a návrhy v oblastech profesního terciárního vzdělávání.  

Projekt PROCSEE se doposavad zabýval 3 oblastmi: 

1. Národní komise připravily na prvním jednání v srpnu roku 2016 přehled stavu a národních 

priorit, které se staly základem pro posouzení a hlubokou analýzu relevantních politik 

expertními skupinami složenými z odborníků z celé Evropy. 

 

2. Lokální i mezinárodní skupiny se také věnovaly identifikaci tzv. dobrých praxí z jednotlivých 

oblastí. Vzniká unikátní detailně popsaná databáze 120 dobrých příkladů z praxe v rámci 

jednotlivých oblastí.  

 

3. V rámci setkání mezinárodní skupiny vznikla také sada návrhů politických opatření 

k jednotlivým čtyřem oblastem projektu. 

Národní summit má za cíl shrnout dosavadní a diskutovat další směřování  

Profesního terciárního sektoru v České republice. 

http://www.ssvs.cz/
https://procsee.eu/
https://goo.gl/forms/ufyLsIzttaD6LQrv1
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Předběžný program (změna programu vyhrazena) 
Čas Téma Lidé 

8:30 Registrace + ranní káva  

9:00 Úvod; krátké představení účastníků  

Prezentace organizátora  

Ladislav Jirků 

Jitka Němcová 

9:15 Projekt PROCSEE – cíle; dosavadní aktivity a plány pro 

další období 

Iva Voldánová 
Ondřej Chrást 

9:30 Improving collaboration within the Strategic 
Partnership Triangle (Providers, Employers and 
Students) 

Nick Davy (UK) 

10:00 Good practices PHE Flanders Herman Van de Mosselaer (B) 

10:30 Pauza na kávu  

10:50 Profesní vzdělávání v rámci fenoménu společnosti 4.0 

 

Petr Baierl 

11:10 Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání 

s národními/regionálními rozvojovými strategiemi 

Karel Šíma 

11:30 Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s 

důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení 

zaměstnatelnosti absolventů 

Jiří Nantl  

11:50 Oběd  

12:30 Organizace a monitoring odborných praxí studentů Hana Slámová 

12:50 Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora 

učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v 

celoživotním učení 

Dominik Fellner  

13:10 Panelová diskuze o prioritách Profesního terciárního 

vzdělávání v příštích 3-5 letech 

 

Moderuje Karel Šíma 

14:00 Pauza na kávu  

14:20 Představení projektu APPRENTICE TRACK, Management 

Tools for Meaningful Apprenticeships 

Jan Beseda 

14:40 Pohledy zaměstnavatelů na Profesní terciární 

vzdělávání  

 

Hospodářská komora 

Svaz průmyslu a dopravy 

16:20-
16:30 

Závěrečná deklarace účastníků  

 

 

 

 

http://www.ssvs.cz/
https://procsee.eu/

