DEN REKTORA
Ve středu 13.5. v Příbrami a ve čtvrtek 14.5. v Č.
Budějovicích proběhl rektorský den VŠERS. Cílem tohoto
dne je umožnit studentům, ale i zaměstnancům aktivní
odpočinek. Rektor studentům v Příbrami naplánoval
procházku na Svatou Horu s prohlídkou areálu. V Č.
Budějovicích procházku do 1. soukromého pivovaru
Kněžínek s prohlídkou areálu a hrou šachů.

VŠERS – škola pro Vaši budoucnost…

EXKURZE STUDENTŮ
V NÁRODNÍM ARCHIVU V PRAZE
Studenti 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost ve
veřejné správě navštívili v rámci předmětu Spisová a
archivní služba Národní archiv. Nejvíce studenty zaujala
přednáška PhDr. Emilie Benešové, vedoucí oddělení foto-,
fono a kinodokumentů Národního archivu a pracoviště péče
o fyzický stav archiválií, které se zabývá především
konzervováním a restaurováním všech typů archiválií (běžný
aktový materiál, pergamenové listiny, pečeti, vazby, mapy a
plány, nejnověji fotografické dokumenty).

STUDENTSKÁ SEKCE
KONFERENCE
V letošním akademickém roce se uskutečnila studentská
sekce konference k udržitelnému rozvoji, které se účastnilo
67 prezenčních studentů VŠERS a prezentovali referáty
k regionálnímu plánování, bezpečnosti, Evropské unii atd.
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KONFERENCE

SVOČ 2015

„Udržitelný rozvoj VI. – 30 let od
Schengenské úmluvy aneb Evropa
bez hranic“

Již podeváté se uskutečnila na Vysoké škole evropských a
regionálních studií prezentace studentských prací v rámci
tzv. Studentské vědecké odborné činnosti. Posláním
studentské vědecké činnosti je vyhledávat talentované
studenty a vytvářet optimální předpoklady na rozvíjení jejich
vědomostí, dovedností vědecky pracovat, tvořivě využívat
poznatky současné vědy a posilovat jejich schopnosti řešit
teoretické a praktické problémy, spojené především s
pedagogickým a vědecko-výzkumným zaměřením školy
v rámci jednotlivých studijních oborů. V letošním roce se
pořádalo vzhledem k velkému zájmu již posedmé samostatné
kolo SVOČ v Českých Budějovicích (4.5.2015) i v Příbrami
(6.5.2015). Odbornou komisi v Českých Budějovicích tvořili
prorektorka pro studium a vnitřní záležitosti RNDr. Růžena
Ferebauerová, rektor doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. a doc.
JUDr. Roman Svatoš, Ph.D., v Příbrami Mgr. Josef Kříha,
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. a doc. JUDr. Roman
Svatoš, Ph.D.
Výsledky SVOČ 2015 - České Budějovice
1. Šanderová Ivana Trestná činnost v silniční dopravě a její
příčiny v ČR a Jihočeském kraji
2.-3. Kunešová Simona - Mimořádné události na
železničních drahách a jejich řešení, Maxa Josef Neziskový sektor a korupce: základní charakteristika a
srovnání indexu udržitelnosti neziskového sektoru a
indexu vnímání korupce

Ve dnech 26.3.-27.3.2015 proběhla v Českých Budějovicích
pod záštitou představitelů jihočeského regionu - hejtmana
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora
Statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody
mezinárodní vědecká konference na téma „Udržitelný rozvoj
VI. – 30 let od Schengenské úmluvy aneb Evropa bez
hranic“, jež volně tematicky navázala na minulou konferenci
z roku 2014 „Udržitelný rozvoj V. – Udržitelný rozvoj 10 let
po vstupu České republiky do Evropské unie“. Konference
tak již pošesté pokračuje v tradici konferencí a diskusních
setkání věnovaných udržitelnému rozvoji v kontextu
významných a aktuálních evropských témat:
¾ v roce 2013 „Udržitelný rozvoj IV. – Regionální
politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v
programovacím období 2007-2013 a perspektivy
rozvoje 2014-2020“,
¾ v roce 2012 „Udržitelný rozvoj III. – Funkce
moderního evropského státu: rozkvět nebo úpadek
ve prospěch soukromého sektoru?“,
¾ v roce 2011 „Udržitelný rozvoj v podmínkách
ekonomické krize“,
¾ v roce 2010 „Udržitelný rozvoj v evropských
regionech“.
Organizátoři konference chtěli v roce 2015 připomenout 30.
výročí podpisu Schengenské úmluvy neboli smlouvy o
postupném rušení kontrol na společných hranicích.
Primárním cílem konference bylo zhodnocení významu a
dopadů „Evropy bez hranic“ z hlediska právního,
socioekonomického, ale i bezpečnostního a politologického,
neboť Schengen byl až donedávna považován za jeden z
největších úspěchů evropské integrace.

Pokračování na str. 2

Výsledky SVOČ 2015 - Příbram
1. Lukešová Tereza - Kriminalita mladistvých a její příčiny v
ČR a ve Středočeském kraji
2. Merta Jan - Analýza a komparace vybraných fondů
kolektivního investování v ČR
3. Pechar Jiří - Cenová politika internetové banky

KONFERENCE
„Udržitelný rozvoj VI. – 30 let od Schengenské úmluvy aneb Evropa bez hranic“ – pokračování

V posledních letech však byl koncept volného pohybu osob
značně nabourán - například v roce 2009 Slovensko odepřelo
maďarskému prezidentovi vstup na své území, v červenci
2011 Dánsko dočasně obnovilo hraniční prohlídky v rámci
potírání přeshraniční kriminality, Švýcarsko v roce 2012
omezilo imigraci z osmi nových zemí EU včetně Česka, v
roce 2014 v referendu Švýcaři rozhodli o zavedení
imigračních kvót k omezení počtu přistěhovalců, Rumunsko
s Bulharskem i po splnění podmínek neúspěšně žádají o
vstup do Schengenského prostoru apod. Jedním z hlavních
témat v diskusi byla i volební účast v posledních volbách do
Evropského parlamentu v roce 2014, kdy volební účast byla
opět mnohem nižší ve srovnání s volbami do národních
parlamentů.

Konferenci pořádala obdobně jako v minulých letech
Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých
Budějovicích ve spolupráci s nadací Konrad-AdenauerStiftung Prag, Jihočeským krajem, Statutárním městem Č.
Budějovice a Jihočeským muzeem v Č. Budějovicích. Nově
se partnerem konference stal i Evropský region DunajVltava. Konference byla dále podpořena Eurocentrem Č. Budějovice, informačním střediskem Europe Direct Č. Budějovice a Oberbank. Mediálním partnerem akce byl Deník,
který o konferenci podrobně informoval v regionálním tisku.
Kromě významných evropských událostí se organizátoři
konference rozhodli druhý den konference v rámci jedné
sekce připomenout i významná česká výročí, v roce 2014 to
bylo ve spolupráci s Jihočeským muzeem připomenutí 25 let

od Sametové revoluce, na což organizátoři v roce 2015
navázali tematickou sekcí „Československo a první
svobodné volby v roce 1990“ v rámci výzkumného projektu
Grantové agentury ČR „Průběh Sametové revoluce ve
vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní
perspektivě“.

Konference byla určena pro odbornou veřejnost, studenty,
pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací i
představitele soukromého sektoru.
Konference se zúčastnilo kromě širší laické i odborné
veřejnosti více než 150 aktivních účastníků nejen z České
republiky, ale i Slovenska, Německa, Rakouska, Polska,
Řecka a Ruska a Ukrajiny. Z nejvýznamnějších účastníků
konference lze jmenovat například J.E. pana Dr. Ferdinanda
Trauttmansdorffa,
mimořádného
a
zplnomocněného
velvyslance Rakouské republiky v České republice, Dr.
Haralda Fichtnera, primátora bavorského města Hof,
Romanu Sadravetz, vedoucí kanceláře Evropského regionu
Dunaj-Vltava, plk. Ing. Michala Kubáta, ředitele Celního
úřadu pro Jihočeský kraj a další. Kromě aktivních účastníků
participovalo na konferenci i několik desítek dalších
posluchačů. Zájem je proti předcházejícímu ročníku cca o
18 % vyšší, zvýšil se počet aktivně vystupujících i pasivních
účastníků konference.
Závěrečným výstupem z konference bude 8 tematických
kolektivních vědeckých monografií
Vzhledem k pozitivním ohlasům účastníků i partnerů
konference byl již stanoven termín pro další ročník na 31.3.1.4.2016, konference „Evropa čtyř svobod“ bude opět
zaměřena na problematiku trvale udržitelného rozvoje
v evropském prostoru a připomene 30. výročí podpisu
Jednotného evropského aktu, jehož cílem bylo odstranění
zbývajících překážek obchodu tak, aby do konce roku 1992
mohl vzniknout společný trh Evropských společenství (čili
volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu).
Celkově lze hodnotit letošní ročník konference svým
rozsahem, významem a závažností diskutovaných témat za
velmi přínosný nejen pro aktivně vystupující účastníky, ale i
pasivní účastníky konference, o čemž svědčí nejen setrvalý
zájem účastníků o tuto konferenci, ale i jejich kladná zpětná
vazba.
Ing. Jiří Dušek, Ph.D., předseda organizačního výboru konference
VŠERS

Činnost Centra celoživotního
vzdělávání VŠERS
Hlavní činností Centra celoživotního vzdělávání je realizace
vzdělávacích programů, kurzů či seminářů zaměřených pro
různé cílové skupiny. V současné době se CCV nejvíce
zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro
které je nabízeno široké portfolio akreditovaných
vzdělávacích programů, které doplňují pedagogům
potřebnou kvalifikaci.
Jedná se o Studium v oblasti
pedagogických věd (dříve Doplňující pedagogické
minimum), které je nabízeno ve třech variantách: Učitelství
odborných předmětů; Učitelství praktického vyučování a
odborného výcviku; Učitelství všeobecně vzdělávacích
předmětů II. stupně ZŠ a SŠ. Dále je v nabídce Studium pro
asistenty pedagoga a Studium speciální pedagogiky.
Všechny výše uvedené vzdělávací programy budou opět
otevřeny od září 2015.
Centrum celoživotního vzdělávání několikrát do roka pořádá
vzdělávací akce v souladu se zákonem 312/2012 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků. V nabídce je
mimo jiné například Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné
správy, Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů a
průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy. Všechny
vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem
vnitra.
V březnu 2015 byla na MŠMT podána žádost o akreditaci
vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a
školských zařízení. V případě udělení akreditace bude tento
vzdělávací program zařazen do nabídky CCV od března
2016.
V návaznosti na grantovou činnost Vysoké školy evropských
a regionálních studií, o.p.s. zajišťuje Centrum celoživotního
vzdělávání zároveň tzv. udržitelnost všech projektů, které
byly realizovány z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.

Od září 2015 otevíráme vzdělávací programy pro
pedagogické pracovníky:
Učitelství odborných předmětů
Studium speciální pedagogiky
Studium pro asistenty pedagoga
Učitelství prakt. vyučování a odborného výcviku
Učitelství všeobecně vzděl.. předmětů II. stupně ZŠ a SŠ
Přihlášky do 15. července 2015.

70. výročí osvobození
U příležitosti oslav 70. výročí osvobození Československa
byla uskutečněna řada pietních aktů. Na snímku plk gšt. Ing.
Vladimír Pešek, ředitel Krajského vojenského velitelství
České Budějovice, člen kolegia VŠERS a starostka Svatého
Jana nad Malší Růžena Ballárová při pietním aktu u desky
pilota RAF Jana Čermáka.

PRÁVO & BEZPEČNOST
VŠERS ve spolupráci s SŠIPS realizovala 8. ledna 2015
veřejné přednášky na téma Právo a bezpečnost. Přednášky
jsou bezplatné a uskutečnily se v budově VŠERS v ulici
Žižkova 5 v Českých Budějovicích. Přednášel doc. JUDr.
Roman Svatoš, Ph.D., plk Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. (na
obrázku) a Mgr. Josef Kříha. Můžete je nalézt i na adrese
našeho youtube kanálu.

https://www.youtube.com/user/vsers

