Akademické centrum studentských aktivit

„Profesionalizace studentských členů
akademické samosprávy v zemích
Visegrádské čtyřky“
POSLÁNÍ
Porovnání legislativního postavení a role studentů na vysokých školách v
zemích V4 a jeho implementace v praxi v návaznosti na závěry Boloňské
deklarace a Pražského summitu. Nalezení společných problémů a vytvoření
zázemí pro vzájemnou pomoc a spolupráci nejen v rámci společné politiky v
Evropské unii, ale také při řešení konkrétních problémů na jednotlivých
univerzitách zemí V4.
Struktura projektu a jeho základní časový harmonogram
1. část
CÍL
Cílem první části projektu bylo zmapovat současnou situaci v oblasti postavení a
úlohy studentů na jednotlivých univerzitách ve vymezených tématických
okruzích, jako je např. role studentů při strategických rozhodnutích vedení
univerzity, studentské hodnocení kvality výukového procesu či legislativní
zázemí pro studenty dané země.
FORMA
Tato část probíhala formou vyplňování strukturovaného dotazníku a následné
diskuse. Výzkum byl prováděn mezi studentskými reprezentanty na
partnerských a dalších univerzitách. Tvorba dotazníku byla založena na metodě
European Foundation for Quality Management pro vysoké školy.
Paralelně s tímto výzkumem byla zpracovávána komparativní studie
vysokoškolských zákonů zemí V4 z hlediska legislativního postavení a úlohy
studentů v těchto zemích.
ÚČASTNÍCI
Výzkumu se účastnili student z oficiálních studentských reprezentací
oslovených univerzit. Zapojení univerzit jednotlivých zemí bylo koordinováno
přes studentské národní organizace. Komparativní studie vysokoškolských
zákonů byla zadána k profesionálnímu zpracování s ohledem na celkové
potřeby projektu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Příprava, vyplnění a shromáždění dotazníků probíhalo od 1. prosince 2003 do
15. května 2004.
Zpracovávání komparativní studie probíhalo od 1. listopadu 2003 do 15. května
2004.
2. část
CÍL
Cílem druhé části projektu byla systematizace získaných dat a výběr zásadních
témat pro detailnější rozbor v jednotlivých zemích. Vybraná byla následující
témata: Boloňský proces a postavení studenta na vysoké škole, Studentská
samospráva, Vytváření a hodnocení kvality vysoké školy a Vysokoškolský
zákon, která se stala obsahem krátké strukturované prezentace, kterou za svoji
instituci připravili všichni partneři projektu.
FORMA
Výběr témat byl proveden Akademických centrem studentských aktivit a
konzultován se všemi partnery.
ÚČASTNÍCI
Prezentace byly připravovány studenty, kteří však měli své názory konzultovat s
pedagogy zapojenými do projektu.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Vyhodnocení dotazníků, výběr témat a příprava prezentací probíhala od 1.
března 2004 do 15. května 2004.
V této části projektu paralelně probíhalo také dopracování komparativní studie
VŠ zákonů.
3. část
CÍL
Cílem třetí části projektu bylo uspořádání pracovního semináře studentských
zástupců jednotlivých institucí na půdě Akademického centra studentských
aktivit v České republice.
FORMA
V úvodní části představili účastníci strukturou vzájemně srovnatelné prezentace,
které sloužily jako impuls k rozšířené debatě na vybraná témata a byly
prezentovány výsledky komparativní studie VŠ zákonů a výzkumu. Na základě

diskuse byla v daných oblastech definována silná a slabá místa společná všem
zúčastněným zemím, na nichž se účastníci semináře ve své většině shodli.
Věříme, že diskuze mj. poskytla prostor pro nastartování dlouhodobé
mezinárodní spolupráce ACSA při řešení konkrétních problémů, se kterými se
studenti jednotlivých institucí potýkají a pro vzájemné předávání zkušeností.
ÚČASTNÍCI
K účasti na semináři byli pozváni dva studentští zástupci jednotlivých institucí.
Semináře se zúčastnilo 18 studentů z České republiky, Maďarska, Polska a
Slovenska.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Seminář se konal ve dnech 19. - 22. května 2004.
4. část
CÍL A FORMA
Cílem poslední části projektu je tištěné vydání a distribuce publikace obsahující
komparativní studii VŠ zákonů, zpracování výzkumu, oficiální závěry
pracovního semináře studentů a reakce zúčastněných pedagogů na tyto závěry.
Dokončení prezentace na internetových stránkách zahrnujících poradenskou
činnost.
ÚČASTNÍCI
Čtvrtá část projektu bude realizována Akademickým centrem studentských
aktivit.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Příprava, tisk a distribuce publikace a realizace internetových stránek proběhne
od 1. června 2004 do 30. listopadu 2004.

