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Konferenční příspěvky:
Prosíme referenty, aby své příspěvky zasílali zároveň s přihláškou. 
Pokyny pro úpravu příspěvku  jsou totožné s pokyny  příspěvků 
pro časopis ACC JOURNAL – viz: http://acc-ern.tul.cz/acc-journal/
upozorneni-a-pokyny-pro-prispevovatele

Přihláška: 
Potvrzení účasti na konferenci zašlete prosím na rektorát Hoch-
schule Zittau/Görlitz do 26.05.2015.
Přihlásit se lze i prostřednictvím koordinátorů ACC jednotlivých 
zemí ERN, kteří Vám rádi poskytnou další informace.
Tato pozvánka je distribuována prostřednictvím Hochschule 
Zittau/Görlitz a je určena pozvaným hostům jakož i odborníkům  
v oblasti přeshraniční spolupráce. 
Účast na konferenci je bezplatná.

Sponzor:
Konání konference je podpořeno 
z prostředků Česko-německého  
fondu budoucnosti (ČNFB).

5. června 2015 
Zittau

Vysoká Škola 
Zittau/Görlitz

Studium bez Hranic

Pozvánka
na 5. mezinárodní konferenci

»Internacionalizace vysoko-
školského vzdělávání  v ERN«

Místo konání:
 Knihovna          Hochschule Zittau/Görlitz
 Hochwaldstr. 12,  D - 02763 Zittau
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Konferenční program

Moderace:  PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

09:00 – 09:30 Příjezd, občerstvení

09:30 Zahájení
  Prof. Dr. phil. Friedrich Albrecht, 

 rektor Hochschule Zittau/Görlitz 

  Přivítací proslovy 
  Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, 

 rektor TU Liberec, prezident ACC

  PhDr. Jiří Kuděla, PhD. 
  generální konzul České republiky v Drážďanech

Plenární přednášky

10:00 – 12:30 Dr. Zeitz, generální konzul Spolkové republiky  
 Německo ve Wroclavi

  »Význam vědecké spolupráce  pro  rozvoj v Evropě,  
 se zaměřením na  Euroregion Nisa«

  Prof. Dr. phil. Friedrich Albrecht,  
 rektor Hochschule Zittau/Görlitz 

  »Strategie internacionalizace na HS Zittau/Görlitz«

  Doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D., 
 prorektorka pro vnější vztahy na Technické 
 univerzitě  v Liberci

   »Strategie internacionalizace na TU v Liberci«

  Dr. Marek Obrębalski, 
 emeritní primátor města Jelenia Gora

  »Mezinárodní vztahy v Euroregionu Nisa  
 v letech 1991–2015«

12:00 – 12:30 Diskuze

12:30 – 13:45 Přestávka na oběd

Studieren oHne Grenzen

Diskuzní příspěvky

Moderace:  Prof. Dr. phil. Friedrich Albrecht

13.45 – 15:15 prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, 
  KPSW Jelenia Gora, prorektor
  »Aktuální vývoj mezinárodní spolupráce 

 na KPSW«

  doc. RNDr. Jaroslav Vild,   
 Technická univerzita v Liberci

  »Stav a rozvoj Univerzity Nisa«

  Prof. Dr.-Ing. Frank Worlitz, 
 Hochschule Zittau/Görlitz

  »Mezinárodní spolupráce na příkladu  
 výzkumné kooperace s Jižní Afrikou«

  Oliver Tettenborn, M. A., IHI Zittau
  »První „I“ v názvu IHI Zittau –  

 od modelu partnerství Trojzemí k části  
 budoucího konceptu TU Dresden«

14.45 – 15.15 Diskuze, závěr konference

Cíle konference

Konference Akademického koordinačního střediska v ERN (ACC) 
vysokých škol Euroregionu Nisa si klade za cíl přeshraniční 
spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu prostřednictvím 
výměny zkušeností a prostřednictvím spolupráce ve společných 
projektech za účasti dalších partnerů. 

Činnost ACC je zaměřena na podporu euroregionálního 
vysokoškolského vzdělávání v duchu Bolońského procesu jakož 
i na koordinaci mezinárodních vědecko-výzkumných aktivit.

Jedním z významných témat pro vysoké školy v ERN je téma 
internacionalizace vysokoškolského vzdělávání. Na všech 
vysokých školách v ERN v současné době vznikají strategie 
odpovídající tomuto tématu. V souladu s výše uvedeným cílem  
koordinace spolupráce vysokých škol sdružených v ACC by  
měly být na této konferenci takovéto aktivity představeny, 
diskutovány a koordinovány Vedle celosvětové nabídky je  
zájem vysokých škol v ERN zaměřen především na země Střední 
a Východní Evropy. 

Hlavním tématem je v tomto ohledu mimo jiné i rozšíření  
nabídky Univerzity Nisa, sjednocení a rozšíření nových studijních 
oborů v angličtině případně sjednocení vzdělávacích programů 
vysokých škol v ERN.

Na konferenci jsou srdečně zváni i hosté a zástupci  institucí,  
které s Akademickým koordinačním střediskem v ERN (ACC) 
spolupracují, aby ve svých příspěvcích přiblížili další možnosti 
spolupráce v oblasti společných projektů případně možnosti 
stanovených priorit podpůrných programů podpořených 
Evropskou unií.
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Akademického koordinačního střediska
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