PROGRAM PRŮBĚŽNÉ KONFERENCE
IPN EFEKTIVNÍ INSTITUCE
„ZKUŠENOSTI Z PROCESNÍCH ANALÝZ“
Čtvrtek 24. listopadu 2011, 10:00 hod
Kaple Božího těla
Univerzitní ulice 3
OLOMOUC

9:30 – 10:00

Registrace, drobné občerstvení

10:00 –10:10

Přivítání, úvod

10:10 –10:30

Představení projektu a procesních analýz

10:30 –11:15

Vybrané závěry z procesních analýz (Deloitte Advisory s.r.o.)

11:15 –12:00

Poznatky z mapování procesů na FEL ČVUT v Praze

12:00 –13:00

Oběd

13:00 – 14:15

Zkušenosti institucí z prvního kola procesních analýz

14:15 – 14:30

Přestávka

14:30 – 15:45

Zkušenosti institucí z druhého kola procesních analýz

15:45 – 16:00

Ostatní aktivity projektu, závěry

16:00

Ukončení konference, networking, drobné občerstvení

Registrujte se prosím závazně do 16. 11. 2011. Registrační formulář naleznete zde.
Počet míst konference je omezený.

Cíl konference:
Cílem konference je seznámit účastníky s průběhem a závěry z klíčové aktivity projektu Příprava a
realizace procesních analýz. Bude prezentovat jak realizátor procesních analýz (společnost Deloitte
Advisory, s.r.o.), tak instituce, které se účastnily analýz v prvním a druhém kole.
Místo konání:
Kaple Božího těla, Univerzitní ulice 3, Olomouc
Cílová skupina konference:
Klíčoví administrativní a ekonomičtí pracovníci VŠ, VOŠ a vědecko-výzkumných institucí.
Pracovní jazyk konference:
Pracovním jazykem konference je český jazyk.
Kontaktní údaje:
Naďa Nevěřilová
Telefon: +420 775 733 246
E-mail: nada.neverilova@msmt.cz
Cíl projektu EFIN:
Cílem projektu je podpora a rozvoj efektivních principů řízení, především podpůrných ekonomických a
administrativních procesů v institucích terciárního vzdělávání (VŠ a VOŠ) a vědecko-výzkumných
institucích v České republice.
Informace o projektu EFIN:
Více informací o projektu EFIN najdete na následující adrese:
efin.reformy-msmt.cz

Doprovodný vzdělávací workshop
Ve středu 23. 11. 2011, den před konferencí, se uskuteční vzdělávací workshop s tématem Efektivní
instituce. Tematicky bude workshop zaměřen na formalizovaná pravidla institucí – vnitřní předpisy,
organizační uspořádání atd. Prezentujícími budou zástupci společnosti Deloitte Advisory, s.r.o.
Podrobný obsah workshopu bude zveřejněn na webové stránce projektu v sekci akce efin.reformy-msmt.cz
Na tento workshop je nutné se samostatně registrovat na adrese efin@msmt.cz

