
Sobota 27. dubna 2019 - 10:00 - 17:00

  Univerzita Bayreuth - Katedra geografie

 Pomoc tlumočníků je zajištěna, 
znalosti cizího jazyka nejsou nutné. 
Pracovní jazyky: němčina, čeština, 
angličtina.

Bavorsko-český workshop

Zapojení studentů do 

úspěšné integrační práce

Účast je zdarma. Stravo-
vání je zajištěno. Autobus a 
transfer z Plzně pro české stu-
denty.

 Akce je součástí projektu EU 
„Migrace a integrace v bavorsko-
českém pohraničí“ na univerzitách 
v Plzni a Bayreuthu. Další informace 
na adrese www.mintegration.org

Přihlaste 
se nyní na 

michael.hartbauer@
uni-bayreuth.de

Modely a 
struktury za-

pojení občanské 
společnosti

Sociální 
odpovědnost - 

třetí pilíř 
univerzity?

Perspektivy 
týkající se 

interkulturality a 
migrace

Klíčové 
přednášky
z ČR a SRN

Studenti 
z Plzně a 

Bayreuthu



Bavorsko-český workshop

Zapojení studentů do úspěšné 
integrační práce

Moderní společnosti jsou stále více formovány migračními po-
hyby a výslednými mezikulturními styky. Na univerzitách se tato 
témata analyzují ve výzkumu a ve výuce. Přebírají také sociální 
odpovědnost. Tento závazek, často označovaný jako „třetí pilíř“ 
univerzity, je stále více podporován oddanými studenty. Obzvláště 
časté jsou iniciativy, které se zabývají interkulturními kontakty nebo 
se účastní integrační práce.

Společně chceme v rámci německo-českého workshopu s 
angažovanými studenty Univerzity Bayreuth a Západočeské uni-
verzity v Plzni rozvíjet především perspektivy interkulturality a in-
tegrace. Na základě toho se zaměřujeme na zkušenosti, úspěchy a 
výzvy angažovaných studentů v této oblasti. Navíc jsou zvažovány 
také struktury a modely občanských aktivit v univerzitním kontex-
tu.

Cílem naší akce je vytváření sítí a změna perspektivy mezi univer-
zitními skupinami na univerzitách v Bayreuthu a Plzni přesahující 
státní hranice. Zejména jde o přehled účastníků v oblastech „Me-
zikulturních kontaktů“ a „Integrace“ na obou vysokých školách, 
jakož i určení praktických příkladů rozvoje vlastních možností jed-
nání.

Těšíme se na zajímavou událost s Vámi.

Přihlaste se nyní na michael.hartbauer@uni-bayreuth.de

Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: 
analýza, strategie spolupráce a řešení
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Bavorsko-český workshop

Předpokládaný program
10:00: Příjezd a registrace účastníků

10:30: Úvodní slovo Prof. Doevenspecka, vedoucího Katedry geografie v Bayreuthu

10:35: Prezentace programu a cílů akce

10:45: Představení účastníků

11:15: Klíčové přednášky

Ivan Ramadan, PhD (Západočeská Univerzita v Plzni)

Imigrace z muslimských zemí do České republiky: integrace z pohledu většinové 
společnosti a migrantů

Karolina Albrecht (Katolická univerzita v Eichstätt)

Integrace a civilní společnost

12:15: Workshop fáze I: Prezentace témat

	 •	Sociální	odpovědnost	-	třetí	pilíř	univerzity?

	 •	Perspektivy	týkající	se	interkulturality	a	migrace

	 •	Modely	a	struktury	zapojení	občanské	společnosti	

12:30: Obědová pauza v menze

13:15: Workshop fáze II: Pracovní fáze

15:30: Přestávka na kávu ve foyer

15:45: Workshop fáze III: Prezentace výsledků

16:30: Cíle do budoucna / zpětná vazba

17:00: Konec 

Volitelné: interaktivní prohlídka města

Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: 
analýza, strategie spolupráce a řešení

 Univerzita Bayreuth je univerzitní 
kampus na okraji hornofrankského města 
Bayreuth (asi 75 000 obyvatel) s asi 13 500 
studenty.

www.uni-bayreuth.de


