Program
KNOWLEDGE, RESEARCH, EDUCATION CONFERENCE 2017
MLADÁ VĚDA JEŠTĚ ŽIJE

9. – 10. 11. 2017
PRAHA, NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Pořádá: Kampus Dejvice (České vysoké učení technické v Praze, Městská část Praha 6, Národní
technická knihovna, Univerzita Karlova, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze).
Ve spolupráci: se Studentskou komorou RVŠ, Českou asociací doktorandek a doktorandů, Asociáciou
doktorandov Slovenska a EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior
Researchers)
Partneři (v jednání): AV ČR, GA ČR, TA ČR, MŠMT, NEURON, Researchjobs.cz, EURAXESS, Dům
zahraniční spolupráce
Mediální partneři: portál Vědavýzkum.cz
Cílová skupina: studenti doktorských studijních programů, absolventi doktorských studijních
programů (postdoci) a zájemci o doktorské studium na českých vysokých školách
Kontext: Prostředky z veřejných rozpočtů do výzkumu a vývoje (včetně základního) se od roku 1990
postupně zvyšují. Významné finanční částky byly investovány především prostřednictvím
Strukturálních fondů EU v rámci programového období 2007-13 do výzkumné infrastruktury a
přístrojového vybavení (OP VaVpI). Další prostředky budou investovány v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Jedním ze základních pilířů, který bude rozhodovat o úspěšnosti celého systému výzkumu a vývoje
v České republice ve střednědobém horizontu, jsou mladí vědečtí pracovníci včetně studentů
doktorského studia. V současné době se studentky a studenti doktorských studijních programů na
českých vysokých školách potýkají s mnoha překážkami, které jim brání úspěšně plnit jejich studijní
povinnosti, rozvíjet kariéru a současně kombinovat osobní a studijní život.
Hlavní téma konference: Konference KRECON 2017 je věnována vybraným tématům, která mají vliv
na postavení mladých vědeckých pracovníků (s důrazem na doktorandky a doktorandy) na českých
vysokých školách a v celém systému výzkumu a vývoje.
Cíl konference: Cílem konference je v širším fóru diskutovat a formulovat stanoviska a doporučení ve
vybraných tematických oblastech, která budou určena pro různé aktéry na národní i institucionální
úrovni.

Kontakt: kre@techlib.cz

Čtvrtek 9. 11. 2017 – pro registrované

10:00 – 12:00







Zahájení
Hlavní řečník (v jednání) – význam mladého vědeckého pracovníka pro celý systém výzkumu
a vývoje
Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (EURODOC), Mezinárodní srovnání situace mladých vědeckých
pracovníků
Představitel ADS, Mladý vědecký pracovník na Slovensku
Kateřina Cidlinská (ČAD/NKC), Základní charakteristika mladé vědy v ČR
Martin Fusek (ÚOCHB AV ČR), Apokalyptický scénář – věda bez mladých

12:00 – 13:00 – Oběd
13:00 – 15:00 – Jednání v pracovních skupinách
-

Kvalita doktorských studijních programů a uplatnění jejich absolventů
Status doktorandů a mladých vědeckých pracovníků a finanční ohodnocení jejich práce
Mezinárodní, oborová a sektorová mobilita doktorandů a mladých vědeckých pracovníků

15:00 – 16:00 – Shrnutí závěrů pracovních skupin
16:00 – 18:00 – NETWORKING SESSION
20:00 + – Večerní program

Pátek 10. 11. 2017 – registrovaní plus pozvaní hosté

9:30 – 10:00 – Shrnutí prvního dne, prezentace závěrů pracovních skupin
10:00 – 11:30 – Panelová diskuse s přizvanými hosty, obecná diskuse
11:30 – Občerstvení
11:30 + – Prostor pro média

Účast na konferenci je zdarma.

Počet míst je omezen, nutná online registrace přes: www.krecon.cz.

Kontakt: kre@techlib.cz

