CENTRUM PRO
STUDIUM VYSOKÉHO
ŠKOLSTVÍ
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Kdy ?

25. květ na 202 1, 9:15 -14: 45 hod

Kde ?

Plat form a ZOO M
(odkaz vám bude zaslán po registra ci)

Účast na works hopu je bezpla tná.
Konta kt: blaha@ csvs.c z

VE SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADCŮ, Z.S.
PODPOŘENO FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG V PRAZE

CENTRUM PRO
STUDIUM VYSOKÉHO
ŠKOLSTVÍ
Progr am works hopu:
9:15 - 9:30 Uvítán í
9:30 - 10:30 Předs taven í porad enské praxe v jedno tlivýc h zemíc h
Němec ko, A. Beckm ann (TU Dresde n)
Rakou sko, S. Fischl er/M. Gratze r (Unive rsität Innsbr uck)
Sloven sko, Ľ. Lachká (Unive rzita Konšta ntína Filozo fa v Nitre)
Česko , B. Čalkov ská (AVŠP )

10:30 - 10:40 Disku ze
10:40 - 10:45 Přestá vka
10:45 - 11:30 Podpo ra stude ntů při přech odu na VŠ

Průvod ce Matfyz em, F. Zajíc (SKAS MFF UK)
Promě na inform ačních setkán í o studiu : dva praktic ké příklad y, F. Westre icher/
M. Gratze r (Unive rsität Innsbr uck)
Pomoc prváků m formo u mento ringu na FSv ČVUT, Z. Peško vá (FSv ČVUT)
Online aktivit y Studen tské unie FJFI ČVUT, K. Pilná (FJFI ČVUT)
Podzim ní univer zita. Orient ační týden pro human itní, společ enské a ekono mické
vědy, F. Klinke witz (TU Dresde n)

11:30 - 12:30 Přestá vka
12:30 - 12:40 Disku ze
12:40 - 13:25 Zdrav í stude ntů (duše vní i fyzick é)

Sebez kušeno stní podpů rná skupin a pro studen ty UK, M. Müller (UK Point)
Poradn y a studiu m v zahran ičí v době Covidu , S. Nedvě dová (UK Point)
Sebero zvojov á skupin a na MFF UK, P. Hyklov á/A. Eisenr eichov á/A. Kadlec ová
Podpů rná online skupin a v korona virové době, Z. Hort/B .Šímov á (MEND ELU)
Porade nstvo zamer ané na zdravi e, M. Líškov á/Ľ. Poledn íková/ A. Slamk ová
(Unive rzita Konšta ntína Filozo fa v Nitre)

13:25 - 13:35 Disku ze
13:35 - 13:40 Přestá vka
13:40 - 14:25 Zapoj ení extern ích subje ktů do porad enské praxe na VŠ

Systém psycho sociál ní interve nční služby a podpo ra studen tů, L. Humpl (ZZSM SK)
Studiu m v Němec ku v době korona virové pande mie, D. Keil (Arbei terKin d.de)
Spolup ráce s extern ími subjek ty – (poziti vní) pohled zvenčí , J. Hloušk ová
Potřeb y VŠ studen tů v oblast i duševn ího zdraví v době pande mie a po ní,
M. Salom onová (Nevyp usť duši)

14:25 - 13:35 Disku ze
14:35 - 14:45 Zakon čení works hopu

