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s workshopom
Q-PROFES conference and workshop

Kvalita vzdelávania / Vzdelávanie o kvalite
Quality of education / Education about quality
4.júla 2012, Ekonomická univerzita v Bratislave

Organizátor:

Ekonomická univerzita v Bratislave,
Katedra manažmentu výroby a logistiky
a Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Miesto:

Ekonomická univerzita v Bratislave,
Spoločenská miestnosť, Budova B

Organizačný kontakt:

Alois Švajda
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina
E-mail: ssk@ssk.sk
www.ssk.sk

Organizačný výbor:

Prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. – vedúci
Katedry manažmentu výroby a logistiky,
Ekonomická Univerzita v Bratislave
Ing. Martina Džubáková, CSc. - Katedra
manažmentu výroby a logistiky, Ekonomická Univerzita v Bratislave

Odborný garant:

Ing. Milan Šesták, prezident SSK

Partner podujatia:

Emerson akciová spoločnosť, Nové Mesto
nad Váhom

Zameranie:

Prieskum, zmapovanie a analýza stavu aktivít
vysokých škôl v oblasti riadenia kvality a systémov manažérstva , zmapovanie potrieb škôl
ako aj názorov zástupcov z praxe, Prieskum
možností podpory vysokých škôl vytvorením
pracovnej skupiny SSK pre oblasť ŠKOLSTVO.

Anotácia:

Kvalita sa stala integrálnou súčasťou riadenia
podnikateľských subjektov, ako aj neziskových a príspevkových organizácií a organizácií
verejnej správy. Dnes už nepostačuje ovládanie teoretických vedomostí, požiadavky praxe
sú čoraz praktickejšie orientované. Rozsah požiadaviek finálneho zákazníka formuje aj profiláciu organizácií a pracovníkov zastrešujúcich
oblasť riadenia kvality. Vznikajú nasledovné
otázky: Aká je príprava študentov pre prax v
oblasti systémov integrovaného manažérstva
a modelov výnimočnosti? Aké aktivity rozvíjajú vzdelávacie inštitúcie v spolupráci s reprezentantami praxe? Ako môžu byť zástupcovia
externých organizácií nápomocní pri definovaní a rozvíjaní vzdelávacích programov a príležitostí rozvoja študentov?

Rokovací jazyk:

slovenský, český

Účastnícky poplatok:

10 € - účasť, 15 € - publikácia, 5 € - študenti

Program podujatia
event program:
9.00 – 12.30

2-3 prednášky zástupcov škôl / vzdelávacích inštitúcií na tému skúsenosti
akademickej obce s prípravou študentov v oblasti riadenia kvality a manažérskych systémov riadenia, 2-3 prednášky zástupcov z praxe na tému
potreby praxe v oblasti pripravenosti absolventov a formy spolupráce

12.30 – 13.30

Obedová prestávka – občerstvenie na mieste zabezpečené

13.30 – 15.00

Workshop – moderovaná diskusia za účelom definovania náplne pracovnej skupiny zriadenej v gescii SSK a potrieb zúčastnených strán, ako aj
vzájomnej výmeny skúseností účastníkov podujatia

Výzva na predkladanie príspevkov
Call for papers

Q-PROFES

konferencia spojená s workshopom

Konkrétne príspevky budú vyžiadané členmi organizačného výboru SSK na základe
prejaveného záujmu autora. Záujemcovia o príspevok na konferencii majú možnosť
prihlásiť sa mailom so svojím príspevkom.
Príspevky na tému: Programy, formy a spôsoby prípravy študentov / pracovníkov
na pozície v oblasti manažérstva kvality a integrovaných manažérskych systémov.
Príspevky prezentované na konferencii môžu mať formu Powerpoint prezentácie.
Záujem o prezentovanie príspevku / prihlášku zašlite do 10. júna 2012 na adresu:
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina
E-mail: ssk@ssk.sk
www.ssk.sk
Komunikáciu označte „Q Profes“.

Výzva pre sponzorov a partnerov
konferencie
Call for conference sponsorship
and partnership

Q-PROFES

konferencia spojená s workshopom

Ponúkame vám možnosť stať sa sponzorom / partnerom konferencie v nasledovných
kategóriách:
We offer possibility to become conference sponsor / partner in following categories :
•
•
•

Mediálny partner / Media partner
Hlavný partner podujatia / Main event partner
Partner podujatia / Event partner

Podmienky spolupráce budú dohodnuté individuálne so zástupcom organizačného
výboru konferencie na adrese:
For individual cooperation conditions agreement contact organization board representative at:
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina
E-mail: ssk@ssk.sk
www.ssk.sk

