EUNIS – CZ

Informační systémy pro podporu
projektového řízení na vysokých školách
Termín konání:
Místo konání:

27. 5. – 28. 5. 2019
Harmony Club Hotel

Špindlerův Mlýn
www.harmonyclub.cz

Každá vysoká škola je již mnoho posledních let nějakým způsobem zapojena do řešení
projektů, jejichž finanční přínos je pro dané vysokoškolské pracoviště významný. Projekty
jsou různé od různých poskytovatelů, vysokým školám je nejbližší poskytovatel MŠMT.
Obecně projekty mají různá pravidla, různé způsoby vykazování, různé způsoby zapojení
pracovníků do jejich řešení, a to i od stejného poskytovatele, a ty se ještě mění z roku na rok.
Bez podpory IS se zejména výkaznictví projektu zvládnout nedá. To je především úkol pro
ekonomické systémy, a každá VŠ tuto podporu musí mít a má. To, co začíná být
problematické, je dobré plánování zdrojů, zejména lidských zdrojů, a jejich řízení v jinak
liniovém systému řízení (částečné pracovní úvazky, DPP, DPČ, práce pro jiné školy).
V rámci konference by mělo dojít k výměně informací, jak je uvedená problematika řešena na
jednotlivých školách. Konference je určena zejména pracovníkům VŠ z oblasti správy IT
infrastruktury, managementu a administrativním pracovníkům. Zúčastněné firmy budou mít
příležitost prezentovat svá řešení.

Základní tematické okruhy






Informační systémy podporující řízení projektů na VŠ
Problematika řízení projektů
SW pro řízení projektů, plánování zdrojů
Problematika projektového řízení na VŠ
Podpora řízení projektů v EIS vysokých škol

Pokyny k zaslání příspěvku
Příspěvky budou recenzované. Témata a anotace příspěvků zasílejte na adresu
rychlik@civ.zcu.cz. Program bude sestaven z vybraných příspěvků, struktura programu a
pořadí příspěvků bude upraveno podle rozsahu a obsahu došlých témat.
Základní termíny
Odeslání anotace příspěvku:
Oznámení o zařazení příspěvku:
Odeslání příspěvků do sborníku:
Registrace (na www.eunis.cz):
Konání konference:

10. března 2019
24. března 2019
14. dubna 2019
do 27. dubna 2019
27. – 28. května 2019

Poplatek
Vložné na konferenci 1 500 Kč bude hrazeno bankovním převodem:
Číslo účtu:
2336097001/5500
KS:
308
VS:
IČO organizace účastníka
Poznámka: jméno účastníka
Za účastníky z členských organizací EUNIS bude vložné hradit sdružení EUNIS-CZ.
Příjezd na konferenci je možný již v neděli 26. května 2019. Konferenční dny budou pondělí
27. 5. a úterý 28. 5. 2019.
Ceny zlevněného ubytování jsou 895 Kč/os./noc za lůžko ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném
dvěma osobami nebo 1 490 Kč/os./noc ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném jednou osobou.
Ceny jsou se snídaní a volným vstupem do bazénu a whirlpoolu po celou dobu pobytu.
Ubytování si každý účastník hradí sám. Parkovné bude placeno zvlášť 200 Kč na noc.
Podrobné informace a registrační formulář najdete na www.eunis.cz .

