Kvalita v dalším profesním vzdělávání
ORGANIZAČNÍ INFORMACE O KONFERENCI
Datum konání:

úterý 17. června 2008

Místo konání:

Jižní sál Kongresového centra Praha – 3. patro, budova B, vchod 10
ulice 5. května 65, 147 00 Praha 4, Česká republika
trasa metra linky „C”, výstupní stanice „Vyšehrad”
tel.: +420 261 172 222, www.kcp.cz

Zadavatel
a realizátor projektu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zpracovatelé projektu: sdružení tvořené společnostmi Národní vzdělávací fond, o.p.s,
KPMG Česká republika, s.r.o. a Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Pořadatel konference: Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Ovenecká 9, 170 00 Praha 7
Institut celoživotního učení
pracoviště: hotel Olšanka, Táboritská 23, 130 87 Praha 3
Mediální partneři:

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, ANDRAGOGIKA, NEWTON MEDIA

POZVÁNKA
na konferenci
s mezinárodní účastí

Konferenci moderuje: Vladimír Kroc
Jednací jazyky:

čeština, angličtina (simultánní tlumočení zajištěno)

Jak se zaregistrovat:

elektronickou přihlášku najdete na adrese:
http://www.kvalitavzdelavani.cz:8008/web/kdpv/oportalu/udalosti/prihlasky
v případě přihlášky zaslané listovní poštou nebo faxem, vyplňte prosím návratku pozvánky a zašlete zpět
na fax, nebo listovní adresu uvedenou na registračním formuláři

Účast:

BEZPLATNÁ

KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ
PRO PRÁCI I ŽIVOT
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KVALITY

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat jménem zadavatele i řešitelů projektu, jako významné představitele profesní komunity, zabývající
se dalším profesním vzděláváním, na mezinárodní konferenci

DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRÁCI I ŽIVOT
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KVALITY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,

Konference se koná

která se koná pod záštitou místopředsedy vlády ČR a ministra práce a sociálních věcí pana RNDr. Petra NEČASE
v rámci ukončení významného systémového projektu

v Kongresovém centru Praha

KVALITA V DALŠÍM PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem konference

v úterý 17. června 2008
– Jižní sál,
ulice 5. května 65, Praha 4

je otevřít širokou platformu k trvalé diskusi mezi poskytovateli dalšího vzdělávání, managementu ekonomické praxe, zástupci
veřejné správy a představiteli profesních i zájmových sdružení, zainteresovaných na zvýšení kvality a sjednocení úrovně
vzdělávacích institucí, lektorů i vzdělávacích programů jako podmínky zaměstnanosti, firemní prosperity a konkurenceschopnosti.
Setkání bude příležitostí k seznámení se s další strategií v této oblasti, s výstupy projektu vedoucích k systémovému řešení a
v neposlední řadě i s tuzemskými a zahraničními zkušenostmi při zavádění kvality v dalším profesním vzdělávání.
Obsahové zaměření konference
V prvním tematickém bloku budou účastníci seznámeni s výstupy projektu, které mají napomoci poskytovatelům vzdělávacích
služeb zkvalitnit a sjednotit úroveň poskytovaných služeb prostřednictvím nových systémů řízení kvality, a nabídnout
zájemcům o vzdělávací služby jasná kritéria a standardy pro výběr vzdělávací instituce.
Druhý tématický blok pak přiblíží problematiku z pohledu prosazování a realizace kvalitního dalšího profesního vzdělávání
v tuzemsku i zahraničí.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za zadavatele, realizátora a sdružení zpracovatelů projektu „Kvalita v dalším profesním vzdělávání“.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

pod záštitou a za účasti
místopředsedy vlády ČR
a ministra práce a sociálních věcí
RNDr. Petra Nečase

Kvalita v dalším profesním vzdělávání
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Jméno:

Tel. kontakt:

Společnost:

Přihlašuji se k účasti na konferenci konanou dne 17. června 2008 v Praze.

Příjmení:

Kontaktní adresa:

Email:

Vyplněnou přihlášku pošlete, prosím, faxem nebo poštou, na adresu:
Mgr. Michal Peprník
Bankovní institut vysoká škola, a. s.
Táboritská 23, 130 87 Praha 3, tel.: +420 267 092 558, fax.: +420 267 092 560, e mail: mpeprnik@bivs.cz

Formulář elektronické přihlášky k odeslání naleznete na adrese:
http://www.kvalitavzdelavani.cz:8008/web/kdpv/oportalu/udalosti/prihlasky

Vážení přátelé, těšíme se na shledání s vámi

Tým projektu Kvalita v dalším profesním vzdělávání

PROGRAM
09:30–10:00

Registrace pozvaných účastníků – občerstvení

10:00–10:10

Slavnostní zahájení a uvítání účastníků

PhDr. Miroslava Kopicová,
ředitelka Národního vzdělávacího fondu

ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ
10:10–10:25

Význam kvalitního celoživotního vzdělávání jako RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády ČR
předpoklad konkurenceschopnosti na trhu práce a ministr práce a sociálních věcí

10:25–10:45

Slavnostní předání certifikátů lektorům,
manažerům a institucím dalšího profesního
vzdělávání certifikovaných v rámci projektu

RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády ČR
a ministr práce a sociálních věcí
Mgr. Zděněk Dočkal, ředitel certifikačních
orgánů – Bankovní institut vysoká škola

10:45–11:05

Opatření Evropské komise k zajištění
kvality profesního vzdělávání

Sophie Wiesswange,
Generální direktoriát pro vzdělávání a kulturu
Evropské komise, Brusel

11:05–11:25

Implementace strategie celoživotního
učení v ČR

Mgr. Jakub Stárek, vedoucí oddělení dalšího
vzdělávání – Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR

11:25–11:40

Přestávka

Tematický okruh č. 1 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KVALITY V DALŠÍM PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR
11:40–11:50

Projekt a jeho přínosy pro zvýšení kvality
v dalším profesním vzdělávání v ČR

PhDr. Miroslava Mandíková, vedoucí týmu
projektu – Národní vzdělávací fond

11:50–12:05

Nové nástroje zajištění a hodnocení kvality
dalšího profesního vzdělávání v ČR

Ing. Vladimír Medlík, klíčový expert projektu
– Bankovní institut vysoká škola

12:05–12:20

Integrovaný systém kvality dalšího profesního
vzdělávání v ČR

Ing. Eva Bosáková, klíčový expert projektu
– Národní vzdělávací fond

12:20–12:35

Informační podpora systému kvality dalšího
profesního vzdělávání v ČR

Ing. Jiří Vondrášek,
klíčový expert projektu – KPMG

12:35–13:40

Oběd

Tematický okruh č. 2 ZKUŠENOSTI INSTITUCÍ S KVALITOU V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
13:40–14:00

Kvalita dalšího profesního vzdělávání
v podnikatelské sféře

Ing. Karel Havlíček, PhD. MBA,
viceprezident Asociace malých a středních
podniků a živnostníků

14:00–14:20

Model řízení kvality eduQua – východiska, organizace, implementace a zkušenosti ve Švýcarsku

Jermann Ruth, Vice Director Schweizerischer
Verband für Weiterbildung SVEB

14:20–14:40

Akreditace a standardy z pohledu kvality dalšího
vzdělávání ve veřejné správě

PaedDr. František Menšík, pověřen řízením
odboru rozvoje lidských zdrojů ve veřejné
správě – Ministerstvo vnitra ČR

14:40–15:00

Aplikace norem ISO 9001:2000 v podmínkách
vzdělávacích organizací na Slovensku

Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D.,
Trenčínská univerzita A. Dubčeka, Fakulta
mechanotroniky

15:00–15:10

Naplnění cílů projektu z pohledu zadavatele
a nastavení platformy pro další diskusi k
problematice dalšího profesního vzdělávání v ČR

Mgr. Jaroslav Maroušek, vedoucí oddělení
dalšího profesního vzdělávání a volby povolání
– Ministerstvo práce a sociálních věcí

15:10–15:20

Zhodnocení a závěr konference

PhDr. Miroslava Kopicová,
ředitelka Národního vzdělávacího fondu

