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Na Prešovskej univerzite v Prešove sa 11. októbra stretnú rektori slovenských univerzít a vysokých škôl s rektormi
maďarských univerzít a vysokých škôl. Dopoludnia budú členovia Slovenskej rektorskej konferencie samostatne
rokovať o aktuálnych témach vysokého školstva, vedy a výskumu v nadväznosti na novelu vysokoškolského zákona
a prijatie zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Rektorky a rektori budú rokovať
o navrhovanej revízii Sústavy študijných odborov, o požiadavke na zabezpečenie prístupu pre akademických
pracovníkov a študentov k celosvetovým vedeckým databázam renomovaných vydavateľov v nasledujúcich rokoch
a tiež o spoločnom vyhlásení SRK a Českej konferencie rektorov pri príležitosti 100. výročia založenia
Československej republiky.
Popoludní pozývame zástupcov médií na tlačovú konferenciu, ktorá bude pred otvorením historicky prvého
Slovensko-maďarské rektorského fóra. Fórum má za cieľ zlepšiť informovanosť z obidvoch vysokoškolských
sektorov a zefektívniť spoluprácu slovenských a maďarských univerzít v európskych programoch na podporu rastu
a zamestnanosti. Jedným z nástrojov je Horizon 2020, ktorý financuje excelentnú vedu zo zdrojov EÚ v rámci
Európskeho výskumného priestoru. Na záver programu (16:00-18:30) bude prijatie spoločného vyhlásenia
Maďarskej rektorskej konferencie a Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré je vyústením doterajšej spolupráce
a potreby vytvorenia platformy pre pravidelné medzinárodné stretávanie sa zástupcov univerzít. Ciele spolupráce
budú na základe spoločného vyhlásenia zamerané na dosahovanie inovácií vo vysokom školstve a posilňovanie
univerzitnej autonómie.
Program slovenských a maďarských rektorov bude pokračovať aj v piatok. V programe Slovenskej rektorskej
konferencie je rokovanie s predsedníctvom Rady vysokých škôl SR a predsedníctvom Študentskej rady vysokých
škôl k aktuálnemu dianiu vo vysokom školstve.

Tešíme sa na Vašu účasť.
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