EUNIS - CZ
Vás zve na konferenci

Úloha IS v době měnících se ekonomických
podmínek VŠ
Termín konání:

15. – 17.5. 2011

Místo konání:

Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm
www.hotelrelax.cz

Letošní rok se od předchozích let vyznačuje tím, že všechny vysoké školy se budou potýkat se
snížením rozpočtu na straně jedné a zvýšenými mandatorními výdaji na straně druhé. To je
situace, kdy nebude příliš velká vůle vkládat finanční prostředky do ICT, a proto budou
všechny IT aktivity podrobovány přísnému hodnocení z pohledu návratnosti či nezbytnosti
vložených prostředků. Na druhé straně řada vysokých škol získala řadu projektů, z nichž
některé jsou svým finančním objemem velmi významné, a již nyní se ukazuje, že bez výrazné
IT podpory bude řízení a koordinace projektů velmi obtížná. Sdružení EUNIS-CZ se
připravovanou konferencí pokusí dotknout témat a jejich řešení z oblastí, která jsou i
v nastávajících podmínkách akceptovatelné.
Jedná se o témata, která jsou nutná řešit buď ve vztahu k legislativě nebo významně podpoří
nový druh administrativní činnosti VŠ. Tato témata byla částečně vyhlášena již pro
konferenci v loňském roce, nicméně pro letošní rok jsou mnohem naléhavější.
V oblasti legislativy nás čeká přechod k elektronické spisové službě splňující tzv. národní
standardy nejpozději od 1.7.2012, v oblasti administrativy se řada VŠ musí vypořádat
s řízením VaVpI projektů. Zde se nabízí celá řada témat, např. pořizování monitorovacích
zpráv, sledování pracovní doby a pracovní náplně pracovníků a určitě zajímavé téma je i
podpora tvorby a sledování rozpočtů. K těmto tématům se může vyjádřit a nabídnout svoje
řešení i řada firem.
Účelem konference je seznámit účastníky se současným stavem řešení uvedených oblastí
na různých vysokých školách. Bude prezentována i reakce a nabídka dodavatelských firem a
komerční pohled na řešení uvedené problematiky . Konference je určena zástupcům univerzit
z oblasti IT managementu a správy IT infrastruktury.

Základní tématické okruhy:
-

Spisová služba (národní standardy)

-

Datové schránky a spisová služba

-

Tvorba rozpočtů a jejich IT podpora

-

Podpora řízení projektů

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:
Odeslaní příspěvků do sborníku:
Registrace (na www.eunis.cz):
Konání konference:

11. března 2011
18. března 2011
8. dubna 2011
15. dubna 2011
15. až 17. května 2011

Poplatek:
Vložné na konferenci 1500,- Kč bude hrazeno především bankovním převodem
(č.ú. 2336097001/5500; k.s. 308 v.s 07/xxx – místo xxx, prosím, doplňte svoje pořadové
číslo z registrace). Za členy EUNIS bude vložné hradit sdružení EUNIS-CZ.
Příjezd na konferenci je očekáván již v neděli 15. května.
Ceny ubytování jsou 720,-Kč/os./noc za lůžko ve dvoulůžkovém pokoji nebo 1 120,Kč/os./noc za jednolůžkový pokoj.
Všichni ubytovaní hosté mohou zdarma využívat vnitřní vyhřívaný bazén, nízkorychlostní
internet a parkoviště.
Podrobné informace a registrační formulář najdete na www.eunis.cz .

