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Masarykův ústav vyšších studií ČVUT si Vás dovoluje pozvat na třetí ročník 
vědecké konference k poctě Albína Bráfa konané ve středu 30. května 
2018 v Praze a zaměřené na rozvoj ekonomicko-manažerských disciplín 
na technických univerzitách, aktuální témata výzkumu, inovace ve výuce, 
profily absolventů a jejich uplatnění v praxi. K diskusi o těchto otázkách 
se na ní sejdou akademici, praktici i studenti.

Cílem je poskytnout prostor k prezentaci a diskusi
• odborných příspěvků akademických pracovníků, zaměřených zejména

na inovativní témata ve výzkumu a výuce, zavádění nejnovějších
poznatků výzkumu a praxe do výuky a na spolupráci mezi univerzitami
a průmyslem;

• příspěvků odborníků z praxe v roli zaměstnavatelů absolventů technic-
kých univerzit, spolutvůrců a uživatelů výstupů spolupráce mezi
univerzitami a průmyslem.

Součástí konference budou v roce 2018 panelové diskuse k aktuálním 
otázkám internacionalizace ve vzdělávání a logistiky a dodavatelského 
řetězce, konané se záštitou International Visegrad Fund a České 
logistické asociace. Obzvláště vítána je tedy aktivní i pasivní účast 
zájemců o tato témata.

Zaslané příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce budou 
publikovány v recenzovaném sborníku.

Předběžné přihlášky, obsahující jméno účastníka, jeho pracoviště a pra- 
covní zařazení, konkrétní návrh vystoupení či prezentace (panelová 
diskuse/vystoupení v sekci/příspěvek ve sborníku), spolu s názvem 
příspěvku a jeho stručnou charakteristikou, zasílejte laskavě na adresu 
braf@muvs.cvut.cz do 18. března 2018, kde získáte i další informace o or- 
ganizaci konference a vzorový formát příspěvku.

Termín pro zaslání příspěvku do recenzního řízení je 16. dubna 2018.
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