POZVÁNKA
na Zimní školu neziskových studií 2014

JAK PSÁT NEJEN O NEZISKOVÉM SEKTORU
Křtiny, 6. – 8. 1. 2014
ANOTACE
Centrum výzkumu neziskového sektoru (dále jen CVNS) ve spolupráci s Katedrou veřejné ekonomie
ESF MU pořádá Zimní školu neziskových studií. Akce je určena pro studenty, kteří pracují na své
závěrečné bakalářské nebo diplomové práci zaměřené především na výzkum neziskového sektoru,
občanské společnosti, veřejné správy, apod. Stejně tak může být užitečná všem, kdo pracují
na seminární práci, popř. se účastní výzkumu dané problematiky, podílejí se na vědecko-výzkumných
projektech, apod. V průběhu zimní školy budou studenti vybaveni informacemi o metodologiích
výzkumu (přednášky, semináře, workshopy), dále budou probíhat konzultace nad jednotlivými
bakalářskými/ diplomovými pracemi/projekty. Zimní škola je také příležitostí k setkávání, vzájemnému
poznávání a výměně názorů a zkušeností. Cílem zimní školy je usnadnit studentům vytvoření
kvalitního odborného textu a motivovat je k dalšímu studiu a výzkumu v oblasti neziskového sektoru.
CO ZIMNÍ ŠKOLA NABÍZÍ
V rámci třídenní akce vám zimní škola nabídne:
Přednášky pozvaných lektorů a výzkumných pracovníků CVNS, kteří Vás seznámí s problematikou
metodologie vědecké práce, především plánováním a realizací výzkumu vašich závěrečných prací.
Semináře, v nichž budeme společně rozvíjet témata z přednášek a zaměřovat se na problematické
oblasti dle zájmu účastníků. V rámci seminářů by mělo docházet k uplatnění myšlenek a zkušeností
všech zúčastněných.
Workshopy, v nichž v malé pracovní skupině budete mít příležitost prezentovat a důkladně
prodiskutovat svůj závěrečný projekt. Získáte pro svou práci zpětnou vazbu a podněty od doktorandů,
lektorů a výzkumných pracovníků CVNS.
Konzultace vašich závěrečných prací/ projektů s výzkumnými pracovníky a jednotlivými lektory budou
mít rovněž vyhrazen vlastní prostor v programu zimní školy. Diskutovat lze o projektu v různých fázích
realizace – od plánování práce, přes otázky realizace výzkumu a zpracování výsledků
až k vypracování výstupů. Pozornost bude věnována teoretickým východiskům, literatuře, zvolené
metodologii, zkušenostem s realizací výzkumu, otázkám a problémům, s kterými se potýkáte, apod.
V neposlední řadě považujeme za důležitou a nedílnou součást zimní školy příležitost k setkávání
a vzájemným diskuzím.

ORGANIZAČNÍ POKYNY A DALŠÍ INFORMACE
Přihlašování:

Na Zimní školu neziskových studií se účastníci přihlašují prostřednictvím
online formuláře, který je dostupný také na http://cvns.econ.muni.cz/.
Součástí přihlášky je stručná anotace závěrečné práce/projektu v češtině.
Po uzavření přihlášek a jejich vyhodnocení obdrží vybraní účastníci další
informace, pokyny a materiály e-mailem.

Kdo se může přihlásit: Především studenti bakalářských a magisterských studijních programů
společenskovědních oborů všech brněnských vysokých škol, kteří mají
zájem o studium neziskového sektoru, občanské společnosti a veřejné
správy. Přednost budou mít ti, kteří pracují na závěrečné práci týkající
se dané oblasti. Kapacita zimní školy je omezena. Výběr bude proveden
podle pořadí došlých přihlášek a podle zaslaných anotací.
Jednací jazyky:

Jednacím jazykem je čeština, možnost prezentace práce také v angličtině.

Náklady:

Účast na letní škole je bezplatná.
Studentům brněnských vysokých škol budou proplaceny náklady
na ubytování, cestovné a stravné. (Je nám to líto, ale podmínky financování
z Evropského sociálního fondu neumožňují poskytování podpory studentům
mimobrněnských škol a účastníkům ze zahraničí.)

Pořádají:

Centrum pro výzkum neziskového sektoru společně s Katedrou veřejné
ekonomie (ESF MU) v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0227: Inovace
studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Kontaktní osoba:

Kateřina Almani Tůmová: Katedra veřejné ekonomie ESF MU, Centrum
pro výzkum neziskového sektoru, e-mail: Tumova.Almani@econ.muni.cz.

Doplňující informace:

Studentům Masarykovy univerzity bude po registraci přes webový formulář
následně předmět zaregistrován jako volně volitelný kurz ukončený
zápočtem, více informací o předmětu naleznete zde.
Sledujte webovou stránku: cvns.econ.muni.cz.

Využijte příležitost k prezentaci své závěrečné práce,
seznamte se s novými poznatky a rozšiřte své kontakty!
Těšíme se na Vás

