ZPRÁVY
Potřeba terminologického sjednocení – opětovně
se velmi výrazně objevila potřeba terminologického
sjednocení a aktualizace pojmů v oblasti vzdělávání.
Mnohé nejasnosti a nepřesnosti vznikají díky různé
interpretaci a používání řady odborných termínů
např. modul, kurz, předmět, program, distanční
vzdělávání, eLearning, tutor, tutoriál apod.

při zaměstnání osobám, které se z objektivních důvodů
přímé prezenční výuky mohou účastnit pouze ve velmi
omezeném rozsahu. Zároveň se vysokým školám otevírá možnost širokého využití svého vzdělávacího
potenciálu pro nabídku a realizaci kvalitních obsahově
ucelených vzdělávacích kurzů pro další vzdělávání
dospělých, ať už se jedná o další profesní vzdělávání,
kvalifikační, občanské nebo zájmové vzdělávání.

Vzdělávání dospělých začíná být zajímavé v rámci
aktivit vysoké školy. Tento fenomén je zřejmý. Doposud se na vysokých školách jako celoživotní vzdělávání chápe a využívá zejména nabídka a realizace standardních studijních programů nebo jejich části v rámci
placeného studia. Využití eLearningu poskytuje velké
možnosti realizace standardních vzdělávacích programů v distanční formě studia, a tím i reálnou možnost kvalitního a efektivního vysokoškolského studia

Úspěšná konference skončila a pořadatelé již nyní
začínají připravovat její jubilejní 10. ročník. Ten se
uskuteční ve dnech 10.–12. listopadu 2009 v Hradci
Králové. Všichni zájemci o vzdělávání s využitím
moderních technologií jsou srdečně zváni.
Helena Zlámalová

MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ VELETRH CHINA EDUCATION
EXPO 2008
Ve dnech 25.–26. října proběhl v Šanghaji mezinárodní vzdělávací veletrh China Education Expo
2008. Tento veletrh je putovní a koná se v Číně již
od roku 2000 tradičně každý říjen. Letos začal 18.
října v Pekingu, pokračoval přes Ji'nanu a Zhengzhou do Šanghaje, dále se pak přesunul do Nanjingu
a Chengdu. Skončil 2. listopadu 2008 v Guangzhou.
V letošním roce se jej aktivně zúčastnili zástupci
vysokých škol a univerzit dvaceti zemí.

školství, v.v.i., v Praze se žádostí o pomoc při přípravě české účasti na veletrhu. Oslovili jsme všechny
české vysoké školy, veřejné i soukromé a Radu vysokých škol. Informovali jsme je o této akci a nabídli jim
možnost alespoň zprostředkované účasti své školy
na tomto mezinárodním veletrhu. Požádali jsme je
o předání potřebných informací a případně dodání
informačních materiálů, nejlépe v angličtině tak, aby
mohly být k dispozici našemu generálnímu konzulátu v Šanghaji.

Hlavním cílem veletrhu je seznámit početné
zástupy mladých čínských studentů s možnostmi
vzdělávání se doma i v zahraničí, a zejména pak
poskytnout široké informace o vzdělávací nabídce
a možnostech studia na zahraničních vysokých školách. Podle informací z konzulátu ČR v Šanghaji mají
mladí Číňané zájem studovat i na českých univerzitách a vysokých školách a o informace o našich vysokých školách a nabídce jejich studijních programů je
nebývalý zájem.

Přesto, že na akci byl jen poměrně krátký časový
prostor a navíc vpadl do období rozbíhání se nového
školního roku, některé školy tuto nabídku využily.
Generální konzul ing. Pavel Kalina Českou republiku na veletrhu v Šanghaji reprezentoval spoluúčastí
na stánku autorizovaného agenta pro nábor čínských
studentů na zahraniční vysoké školy „EDUSH“ a rovněž na doprovodném semináři prezentoval, kromě
vzdělávacího systému ČR i ty vysoké školy a univerzity, které na výzvu CSVŠ reagovaly a dodaly své
propagační materiály. Jednalo se o tyto české vysoké
školy a univerzity:

Proto počátkem září 2008 oslovil český konsul
ing. Pavel Kalina Centrum pro studium vysokého
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Anglo-americká univerzita vysoká škola, o.p.s.,
Praha

VŠB – Technická univerzita, Ostrava
Západočeská univerzita v Plzni

České vysoké učení technické v Praze
V současné době probíhá vyhodnocování potenciálních zájemců o studium v České republice, kteří
po dobu veletrhu projevili svůj zájem o některou
z představených vysokých škol.

Karlova univerzita v Praze (fakulty matematickofyzikální a přírodovědecká)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích

Na základě analýzy výsledků prezentace ČR
na tomto vzdělávacím veletrhu se generální konzul
ČR v Šanghaji domnívá, že je třeba zvážit pozvat
na tento či obdobný veletrh zástupce CSVŠ nebo
MŠMT, jež by zastupovali vysoké školy a univerzity,
které by měly o nábor čínských studentů – samoplátců zájem. Nejbližší podobná akce, pod názvem
14th China Exhibition Education TOUR 2009 –
CIEET, proběhne v období 28.února – 15. března 2009
a v Šanghaji se bude konat 7.–8. března 2009. Informace o tomto veletrhu jsou k dispozici na URL: <www.
cieet.com/cieet/English/web/Introduction.htm>.

Vysoké učení technické v Brně

Helena Zlámalová

Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav mezinárodních vztahů Praha

MASARYKOVA UNIVERZITA HLEDÁ 125 000 ABSOLVENTŮ
Více než 125 000 lidí absolvovalo na Masarykově univerzitě od jejího založení v roce 1919. S ohledem na blížící se 90. výročí vzniku se univerzita rozhodla všechny
svoje absolventy oslovit kampaní „Hledá se 125 000
Masaryků“. Univerzita absolventům nabízí možnost
najít bývalé spolužáky a kamarády, získávat informace
o dění na alma mater a aktivně se zapojit do univerzitního života. Úsilí o znovuobnovení vztahů s absolventy
by mělo vrcholit setkáním všech absolventů Masarykovy univerzity na celouniverzitním absolventském
srazu, který je plánovaný na 30. května 2009.

Univerzita zpřístupnila pro absolventy zcela
novou aplikaci v Informačním systému MU. „Nyní
mají všichni nově do systému zavedení absolventi
k dispozici speciální služby navíc, jejichž prostřednictvím se mohou setkávat, navázat vztahy ze studentských let a potkat své spolužáky a kamarády, s nimiž
ztratili kontakt,“ informovala prorektorka Masarykovy univerzity Ivana Černá. Absolventi se přihlásí
do systému na adrese URL: <http://is.muni.cz/
absolventi/> a následně mohou tyto služby začít
využívat, včetně své profesní a osobní vizitky, blogů
- vzkazů a dalších možností, kterých bude přibývat.

„Rádi bychom dali našim absolventům příležitost
se po letech znovu setkat, obnovit přátelství ze studií, ale zároveň zjistit, co všechno již jejich kolegové
z ročníku dokázali. Absolventi se za ta léta rozprchli
do celého světa a nám nezbývá, než je požádat, aby
se nám ozvali,“ řekl prorektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

„Pro absolventy jsou připraveny Kruhy lidí,
které slouží pro spolužáky z ročníku – mohou se vzájemně kontaktovat, sdělovat si své zkušenosti, osudy
i názory, mohou plánovat srazy, sdílet fotografie
a nabízet jiné aktivity dle své profese nebo zájmů,“
dodal vedoucí projektu IS MU Michal Brandejs.
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