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Odborníci na internacionalizaci míří do Prahy
Dům zahraniční spolupráce (DZS) pořádá ve dnech 7. – 8. listopadu 2018 historicky první
ročník fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání – CZEDUCON 2018. Akce proběhne
v Praze ve Slovanském domě a zúčastní se jí přes 350 odborníků na internacionalizaci ve
vysokoškolském sektoru z Česka i zahraničí.
Fórum zahájí pověřený náměstka ministra pro oblast vysokoškolského vzdělávání, vědy a
výzkumu Pavel Doleček společně s ředitelkou DZS Danou Petrovou. Svůj pohled na
internacionalizaci vzdělávání v Evropě představí mimo jiné bývalý prezident Evropské
asociace pro mezinárodní vzdělávání Markus Laitinen, zástupkyně Evropské komise
Francesca Maltauro či ředitel rakouské agentury pro mezinárodní vzdělávání Stefan Zotti. Na
konferenci vystoupí zástupci vysokých škol s konkrétními příklady, jak zvýšit kvalitu služeb pro
zahraniční studenty a jak naopak motivovat české studenty k výjezdům do zahraničí.
Czeducon by se měl stát platformou pro každoroční setkávání odborníků z oblasti
internacionalizace vysokých škol, a že je o takovou událost zájem, potvrzuje i naplněná
kapacita dvoudenní události. „Akce tohoto druhu a rozsahu se pro odbornou veřejnost
uskuteční v ČR vůbec poprvé a jsme rádi, že o pilotní ročník je takový zájem“, říká ředitelka
DZS Dana Petrova.
Na odbornou část programu bude 8. listopadu navazovat studentská akce CZEDUtalk, kde se
návštěvníci informují o možnostech studia, praxe a dobrovolnictví v zahraničí. V rámci
panelové diskuze vystoupí a o své zkušenosti se podělí zajímavé osobnosti včetně zakladatele
závodu LowCost Race Miky Škody, koreanistky Niny Špitálníkové a zpěváka Pavla Callty.
Podrobný program fóra lze najít na webu czeducon.cz, informace o studentské akci
CZEDUtalk jsou zveřejněny zde: bit.ly/CZEDUtalk.
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