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	Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
Účastníci ZPC:

 Ľubica Pitlová, Ing. – MŠVVaŠ SR, SVŠVaV, 15D0, hlavný štátny radca, NJ, AJ
Jaroslava Szüdi, Ing., PhD.  - NHF EUBA, odborný asistent, NJ, AJ

2.  Zahraničná pracovná cesta:

Štát:
Rakúsko
Mesto:
Adresa:
Viedeň
Rakúska obchodná komora - WKO
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Viedeň

Vykonaná v dňoch:
25.2.-26.2.2016

Prijímajúca organizácia:
Rakúska obchodná komora - WKO

Účel cesty:                          
Konferencia o spolupráci univerzít a podnikov – Tematické fórum – Budovanie aliancií

Spôsob financovania:
MŠVVaŠ SR (+ technická asistencia EUSDR)


Rámcový program cesty:
25.2.2016 : cesta Bratislava – Viedeň – Bratislava; účasť na konferencii, workshopoch
        a zorganizovaných osobných stretnutiach
26.2.2016 : cesta Bratislava – Viedeň – Bratislava; účasť na konferencii a workshope

4.  Stručný program konferencie:
Štvrtok, 25.2.2016
08:30		Registrácia

09:00	Together, we strive for excellence
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-01-04.09-32-01.853079" Christoph Leitl
prezident WKO 


09:40		European Commission and higher education: a shared agenda
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-01-12.14-02-41.397418" Tibor Navracsics
európsky komisár pre vzdelávanie 

09:50		Universities and Business - Innovative Cooperation for the benefit of regions and society
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2015-12-14.08-44-19.832811" Harald Mahrer
štátny tajomník minsterstva pre vedu, výskum a hospodárstvo (AT)


10:00		"Dealing with realities – How university-business partnerships help solving higher education’s challenges" 
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2015-11-30.15-07-10.577792" Jörg Dräger 
generálny riaditeľ Centra pre VŠ vzdelávanie
člen predsedníctva Bertelsmannovej nadácie 

10:25		"Community, Collaboration, and Entrepreneurship in the 21st Century Economy” 
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-02-16.07-28-16.656481" Alexa Wesner 
veľvyslankyňa USA v Rakúsku

11:10		"Creative approaches for cooperation"
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	HYPERLINK "http://www.sandmalerei.at" \t "_blank" Sandart by Eventshows.at

11:20		Panelová diskusia: "Cooperating for a common purpose: Partnerships for value"
Panel participants: 
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-02-11.06-50-42.176538" Michaela Huber – viceprezidentka pre rozvoj a udržateľnosť, OMV
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2015-12-22.09-56-29.100820" Ute Goetzen – vedúca pre duálne vzdelávanie, VW
20.08-07-01.334132" Harald Kainz – rektor TU Graz
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-02-02.08-16-04.827701" Stefano Paleari – člen Rady európskej asociácie univerzít
file_22.png

file_23.wmf

	


4


	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2015-12-22.10-25-00.287280" Elmar Pichl – generálny riaditeľ, ministerstvo vedy, výskumu a hospodárstva (AT)

12:30		Obedová prestávka a prehliadka "Knowledge Alliances"

4 paralelné sekcie v 4 oblastiach podľa záujmu účastníkov

Oblasť 1  Mutual benefits: Learning to work and working to learn
Oblasť 2  Higher education institutions – a good place for future
     entrepreneurs? 
Oblasť 3  Evolving roles for higher education institutions 
Oblasť 4  Lifelong learners ready to tackle societal challenges 

13:30		Sekcia 1.1 Expanding Dual Studies across sectors and disciplines 
Sekcia 2.1 Promoting entrepreneurial thinking and activities 
Sekcia 3.1 Triggering institutional change in higher education institutions 
Sekcia 4.1 Discovering new pathways for lifelong learning 

15:30		Sekcia 1.2 Thinking ahead: Responsible cooperation 
Sekcia 2.2 Turning ideas into action: Support for business creation 
Sekcia 3.2 Working for society and regional innovation 
Sekcia 4.2 Academic upskilling – a permanent need 

17:30		Voľný čas / Prehliadka mesta 


18:00		Networking and presentation of Third-Mission-Activities of Austrian Universities

Piatok, 26.2.2016
08:30	Registrácia

09:00		Základné zhrnutia z jednotlivých sekcií z predchádzajúceho dňa
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-01-04.09-49-43.627155" Keith Herrmann – riaditeľ Employability and Careers, University of Surrey
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2015-12-16.08-49-11.692753" Marion Maurer – riaditeľka HR a členka Správnej rady McDonald's (AT)
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-01-20.07-48-47.253891" Todd Davey – lektor stretegicého marketingu, University of Applied Science Münster a Vrije Universiteit Amsterdam
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2015-12-15.08-49-19.764213" Thomas Mayr – riaditeľ ibw (AT) – výskum a vývoj v odbornom vzdelávaní

09:45		Testimonials of Academic Spin-offs 
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2015-12-29.12-30-05.850907" Markus Aufleger
"AirborneHydroMapping GmbH", new technology for the very detailed survey of rivers, lakes and reservoirs, spin-off of University Innsbruck (AT)
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-02-15.11-16-01.320899" Giuliana Ucelli
President & CEO, Nively SAS, spin-off of two EU funded projects, Nice (FR)

10:30		Keynote: "The new world: collaboration as solution for the future"
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-01-26.14-41-32.377371" Werner Wutscher – zakladateľ a CEO New Venture Scouting 


11:30		Panelová diskusia: "Alliances for innovation: a policy response"
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-02-16.07-54-34.036361" Denis Crowley – Euróspska komisia, DG vzdelávanie a kultúra, vedúci oddelenia inovácií vo vzdelávaní, EIT a MSCA
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2015-12-05.13-53-05.928639" Paul Rübig – člen EP za Ľudovú stranu (AT) 
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-01-25.08-31-39.461850" Edeltraud Hanappi-Egger – rektor Viedenskej univerzity ekonómie  a obchodu
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2015-12-16.08-42-18.152591" Michael Landertshammer – vedúci oddelenia vzdelávacej politiky, Rakúska federálna hodpodárska komora 
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-02-08.14-57-24.209849" Fernando Galán Palomares – predseda Európskej únie študentov

12:45		Závery
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	HYPERLINK "http://www.ubforum-austria.eu/feed/speaker/2016-02-16.07-54-34.036361" Denis Crowley - Euróspska komisia, DG vzdelávanie a kultúra, vedúci oddelenia inovácií vo vzdelávaní, EIT a MSCA 


13:00		Obedová prestávka

14:00		Oficiálne ukončenie U-B fóra

14:00-16:00	Workshop “HEInnovate – Self-assessment tool and methodology” 
k otázkam:
	merania ich výkonnosti ako inovatívnych a inovujúcich inštitúcií
	podpore súčinnosti výučby, výskumu, výmeny poznatkov a ich spoločenskej angažovanosti

rozvoja svojich organizačných, medzinárodných, podnikateľských schopností
zahájeniu (interných) dialógov o budúcich prioritách
	viac informácií je tiež k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: http://www.ubforum-austria.eu/content/files/UBF-Vienna-Input-Paper.pdf" http://www.ubforum-austria.eu/content/files/UBF-Vienna-Input-Paper.pdf
5.  Odporúčané závery:

	Podporovať naplnenie cieľov projektov INT-VET (Erasmus+) a KnowSoS (EUSDR) v oblasti duálneho vzdelávania;

T: priebežne
Podporovať myšlienky projektu Dunajská akadémia (t.j. aplikovať princípy duálneho vzdelávania aj v terciárnom vzdelávaní);
T: priebežne
Osloviť podniky a firmy, ktoré v minulosti získali stimuly pre výskum a vývoj ohľadom potenciálnej možnosti spolupráce so slovenskými univerzitami;
T: jún 2016
6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia:
Dokumentácia je uložená u účastníkov ZPC na sekcii vysokých škôl, vedy a výskumu (VŠVaV). Ďalšie informácie a prezentácie sú dostupné na webovom sídle konferencie: http://www.ubforum-austria.eu/" http://www.ubforum-austria.eu/
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC:
Konferencie o spolupráci univerzít a podnikov a fóra o budovaní spoločných aliancií sme sa zúčastnili ako zástupcovia MŠVVaŠ SR, ktoré  koordinuje  Prioritnej oblasť 7 (Znalostná spoločnosť), kde medzi  hlavné ciele na rok 2016 patrí  podpora  spolupráce vzdelávacích a výskumných inštitúcií s priemyslom. Počas prednášok, interaktívnych workshopov a rokovaní v sekciách sme získali mnoho inšpirácií zo skúseností (pozitívnych i negatívnych) z projektov, ktoré sa realizujú v iných krajinách. Získali sme taktiež mnoho cenných kontaktov využiteľných v budúcnosti v rámci h pripravovaných aktivít.
Počas popoludňajšej sekcie vo štvrtok sme mali možnosť zúčastniť sa rokovania so zástupcami rakúskeho Ministerstva vedy, výskumu a hospodárstva p. Martinou Hartl a p. Heribertom Buchbauerom vedúcimi predstaviteľmi sekcie pre medzinárodnú spoluprácu vo výskume rakúskeho spolkového Ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo, kde sme si vyjasnili spoločné postupy pri plánovaní termínu a podmienok prvej spoločnej multilaterálnej výzvy pre krajiny Dunajského regiónu, organizácie zasadnutia členov Riadiacej skupiny EUSDR, a zasadnutia členov pracovnej skupiny pre spoločné financovanie.
8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií:
Správa z cesty bude zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
Súhlasíme so zverejnením správy na internete.

Správu vypracovali: 						Dátum:
J. Szüdi, Ľ. Pitlová							27.2.2016

Správu schválil:  prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., GR SVŠVaV


