ODBOROVÝ ZVÄZ
pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Vás pozýva na konferenciu vo forme diskusnej platformy

Transformácia vysokoškolského vzdelávania
v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti
pod záštitou
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH
a
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD.
Termín a miesto konania konferencie: 29. 11. 2019, Technická univerzita v Košiciach
Proces digitálnej transformácie Slovenska treba chápať ešte v širších súvislostiach, a to ako súčasť širšieho
procesu budovania informačnej spoločnosti pre 21. storočie. Slovensko má objektívne predpoklady stať sa lídrom
v budovaní informačnej spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné celospoločenské systémové zmeny
a zaradenie budovania informačnej spoločnosti medzi hlavné opatrenia vlády na zabezpečenie dlhodobého
rozvoja Slovenska a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.

Ciele konferencie:
· Poskytnúť informácie o stratégiách informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky,
transformácii vysokoškolského štúdia pre potreby informačnej spoločnosti, stratégiách prechodu
súčasnej spoločnosti na informačnú spoločnosť.
· Propagovať paradigmy informačnej spoločnosti v oblasti školstva a stanoviť hlavné ciele budovania
informačnej spoločnosti.
· Diskutovať o moderných postupoch zvyšovania výkonnosti univerzít a poukázať na nové smery
ﬁnancovania rozvoja univerzít.
· Rozvinúť systémy manažérstva kvality výučby na vysokých školách v spojení s nadobúdaním
kvalitných kompetencií učiteľa pre informačnú spoločnosť.
· Podporovať rozvoj osobnosti vysokoškoláka pre zvýšenie kvality života v informačnej spoločnosti.
· Poskytnúť informácie na prehodnotenie štruktúry vzdelávania programov vysokých škôl pri príprave
absolventov pre informačnú spoločnosť.
· Podporovať odborné vzdelávanie a prípravu na terciárnej úrovni vrátane iniciatív celoživotného
vzdelávania s prepojením na prax.
RSVP: Prosíme o potvrdenie Vašej účasti do 15. 11. 2019 na adrese: daniela.hrehova@tuke.sk,
t. č. 0903 147 287

ODBOROVÝ ZVÄZ
pracovníkov školstva a vedy
na Slovensku

Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica TU, Ul. Boženy Němcovej 7
Program:
08.30 Registrácia účastníkov
Občerstvenie
09.30 Ing. Pavel Ondek
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Otvorenie
09.40 Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
Technická univerzita v Košiciach
Príhovor
09.45 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Digitálna transformácia mení Slovensko
10.00 JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Príhovor
10.15 doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Dobrá reforma slovenského vysokého školstva
10.30 Ing. Radoslav Repa
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Digitálne zručnosti pre potreby 21. storočia
10.45 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Slovenská rektorská konferencia
Príhovor
11.00 prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Zmeny v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
11.15 Ing. Mário Lelovský
IT Asociácia Slovenskej republiky
Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a uplatniteľnosť absolventov
11.30 PhDr. Anna Čekanová, PhD.
Rada vysokých škôl SR
Budovanie bezpečnostného povedomia študentov vysokých škôl
v procese transformácie vysokoškolského vzdelávania
11.45 Diskusia k prezentovaným príspevkom
13.15 Závery z konferencie a ukončenie
13.30 Obed

