Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. Vás srdečně zve na

4. vědeckou doktorandskou konferenci AGEL
Kdy: 29. březen 2019
Kde: Hotel Sepetná, Ostravice 956
http://www.sepetna.cz/

Záštita akce
 MUDr. Pavel Frňka, DMS, člen představenstva AGEL a.s.
Odborná garance
 prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní
programy LF UPOL
Cíle konference
Cílem konference je podpořit doktorské studium, habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem k vytvoření základny odborníků pro vědu a výzkum, podpořit vědecko-výzkumný
potenciál skupiny (nové VV záměry) formou odborných prezentací, networkingového setkání a
podpořit publikační činnost v rámci holdingu AGEL.
Záměrem konference je rovněž užší spojení přítomných členů Vědecké rady AGEL s účastníky
konference a navázání nových profesních, ale rovněž osobních vztahů mezi účastníky akce.
Kdo se může účastnit
Konference je primárně zaměřena na studenty, absolventy a zájemce o doktorandské studium.
Zúčastnit se však mohou také ostatní zaměstnanci ze společností holdingu AGEL, ať již jde o lékaře,
nelékařský zdravotnický personál, ale také zástupci managementu a nezdravotnických profesí (pouze
v roli pasivní účastníků).
Nabídka aktivní účasti
Pro studenty/absolventy Ph.D. studia konference nabízí možnost prezentovat své vědecko-výzkumné
záměry formou ústní prezentace. Délka prezentace bude omezena na 15 minut, s následnou 5

minutovou diskuzí. Výstupem konference bude strukturovaný sborník, který bude uveřejněn na
webových stránkách společnosti.
Z prezentovaných příspěvků bude odbornou komisí zvolen tajným hlasováním příspěvek, který bude
doporučen k prezentaci v rámci XIII. Sympozia AGEL.
Termín pro přihlášky aktivních prezentujících je 14. 3. 2019.
Účastnický poplatek
Zaměstnanci holdingu AGEL – zdarma.
Ostatní účastníci – 800 Kč.


Pro účastníky je po dobu konference zajištěno celodenní občerstvení a společenský večer

Výstupy konference
Strukturovaný sborník uveřejněný na stránkách společnosti.
Akreditace
Konference bude pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Ubytování
Pro účastníky konference je připraveno ubytování v Hotelu Sepetná.
Harmonogram konference
Registrace:
10:00 – 11:00
1. blok odborných prezentací:
11:00 – 12:30
Přestávka na oběd:
12:30 – 13:45
2. blok odborných prezentací:
13:45 – 17:45
Společenský večer:
18:00 –

Kontaktní osoba
Mgr. Pavel Michna, +420 725 015 082, pavel.michna@are.agel.cz
Přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách VAVIA zde: http://vavia.agel.cz/vzdelavaciaktivity/vzdelavaci-akce/

