ZPRÁVY

CHALLENGES IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION –
série seminářů o vysokoškolské politice s mezinárodní účastí

V průběhu roku 2004 a na počátku roku 2005 byla
pod záštitou nizozemského Ministerstva školství,
kultury a vědy uspořádána série pěti tematických
seminářů o vysokoškolské politice se souhrnným
názvem Challenges in European Higher Education,
zaměřená zejména na zástupce akademické obce
z nových členských zemí Evropské unie.1) Hlavním
cílem této seminární série, koordinované společně
nizozemskou vládní agenturou Bureau CROSS
a nizozemským Center for Higher Education Policy
Studies (CHEPS), bylo poskytnout jejím účastníkům
hlubší analyticko-koncepční pohled na tematiky
vysokoškolské politiky týkající se post-reformního
vývoje vysokoškolských systémů vč. jejich diverzity
a similarity, řízení, ﬁnancování, zajišťování kvality,
resp. vlivů internacionalizace a globalizace, a zvýšit
tak všeobecné porozumění těmto tematikám, a to jak
v národním, tak mezinárodním kontextu.

sledovaly semináře v Estonsku (Tartu, září 2004), Rumunsku (Sinaia, říjen 2004), Maltě (Quawra, prosinec
2004) a Slovinsku (Portorož, únor 2005) soustřeďující
se na výše uvedenou problematiku. K přesnějšímu
pochopení zkoumaných jevů byly, kromě přednášek
expertů na danou tematiku, v průběhu seminářů též
využívány skupinové analýzy, predikce a simulace
možných vývojových trendů, stejně jako prezentace
aktuálních výsledků výzkumné práce studentů doktorského studia University of Twente.
Na konci každého ze seminářů bylo formou
dotazníkového šetření provedeno zhodnocení jeho
přínosu všem zúčastněným (vč. jejich nenaplněných
očekávání), jež sloužilo jako efektivní zpětná vazba
koordinátorům v jejich úsilí o co nejvyšší přínos a efektivitu navazujícího semináře. Jak ukázalo závěrečné
celkové hodnocení, uskutečněné v průběhu semináře
v Portoroži, obsah, rozsah a v neposlední řadě též
způsob organizace celé série byly vysoce hodnoceny
všemi jejími účastníky.

Po úvodním semináři, konaném v nizozemském
Enschede v dubnu 2004, který byl zaměřen na seznámení s formou, obsahem a hlavními cíli projektu, ná-
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Pramen:
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Kromě Nizozemí se série zúčastnili zástupci z Litvy, Estonska,
České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovinska a Malty.

[1]

http://teletopa.civ.utwente.nl/04hep-sem.nsf
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