
Humanitní, společenské 

a technické vědy: 

Je možné vést v pedagogickém  

procesu dialog?  

Datum konání: 26. února 2013 od 9.00 hodin do 17.00 hodin 

Místo konání: Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6,  

   zasedací místnost, I. nadzemí 

   GPS souřadnice: 50°6'3.809"N, 14°23'9.787"E; ukázat na mapě 

Vás zve na mezinárodní vědeckou konferenci na téma: 

České vysoké učení technické v Praze 
Masarykův ústav vyšších studií 

Vědecká konference směřuje k nalézání dialogu mezi technickými, humanitními a společenskými 

vědami ve vysokoškolském pedagogickém procesu. Při koncipování obsahového zaměření  

vycházíme z  dlouhodobé mezinárodní spolupráce (zejména se Slovenskem, Polskem, Rakouskem, Švýcarskem).  

Vystoupení referujících a diskuse účastníků budou  orientovány na následující klíčové   okruhy:  

 analýza teoretických východisek a možností propojení technických, humanitních a společenských věd (filozofické, 
psychologické, sociologické a pedagogické kontexty); 

 zhodnocení vybraných vědecko-výzkumných šetření u nás i v zahraničí;  

 prezentace zkušeností z výuky humanitních a společenských předmětů na školách technického směru; 

 aplikace inovačních přístupů a rozvoj kurikula v oblasti výuky humanitních a společenských disciplín na technických 
vysokých školách;  

 komparace modelů učitelského pregraduálního a kontinuálního vzdělávání techniků-inženýrů. 

http://mapy.cz/#x=14.389217&y=50.101125&z=15&d=firm_362872_1&t=s&q=Kolejn%25C3%25AD%25202637%252F2a%252C%2520160%252000%2520Praha%25206&qp=12.073441_47.786077_16.046170_51.806765_6


 

Přihlášky na mezinárodní vědeckou konferenci 

je nezbytné vyplnit nejpozději do 11. ledna 2013. Přihláška je k dispozici zde. 

 

Definitivní verzi příspěvku  

je nezbytné poslat na adresu magda.burgerova@muvs.cvut.cz, nejpozději do 15. února 2013.  

Odevzdané a zrecenzované příspěvky budou prezentovány v odborné publikaci. 

 

Humanitní, společenské a technické vědy:  

Je možné vést v pedagogickém procesu dialog?  

? ? 

www.muvs.cvut.cz; www.cvut.cz 

Informace pro účastníky 

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, angličtina. 

 
Ubytování si mohou účastníci konference objednat v areálu Masarykovy koleje. Ceník ubytovacích služeb je 
k dispozici zde.  

 

Účastnický poplatek je 500, - Kč. 

Pokyny pro platební příkaz budou automaticky  vygenerovány  po vyplnění  elektronické přihlášky. Účastníkům 
konference bude na  základě vyplněných údajů vystavena faktura. 

Za tým pracovníků ČVUT MÚVS 

ING.PAED.IGIP Pavel Andres, Ph.D., vedoucí katedry inženýrské pedagogiky 

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., odborný garant konference 

http://kip.muvs.cvut.cz/prihlasky/
mailto:magda.burgerova@muvs.cvut.cz
http://www.suz.cvut.cz/hotely/masarykova-kolej
http://www.suz.cvut.cz/files/cenik_hotely_2012.pdf
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