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NEWSLETTER 

F a k u l t a e k o n o m i k y a m a n a žm e n t u S l o v e n s k e j  
poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa 
uskutoční 5. februára 2016 o 10:30 a 13:00  hod 
v  priestoroch fakulty v posluchárni S. Záujemcom 
o  štúdium budú predstavené jednotlivé študijné 
programy, poskytnuté informácie o možnostiach 
zahraničných štúdijných pobytoch, študentskom 
živote na univerzite, ako aj praktické rady ako 
správne vyplniť prihlášku. 
Zdroj: http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/
aktualita/den-otvorenych-dveri-na-fem 

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl 
na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. februára 2016 
v  priestoroch jednotlivých ústavov fakulty, kde budú záujemcom o štúdium 

�1

DNI	OTVORENÝCH	
DVERÍ	!!!

PORTÁL	VŠ

http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/den-otvorenych-dveri-na-fem


PORTÁL VŠ 01 Feb 2016

poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných odboroch, 
s možnosťou prehliadky pracovísk a laboratórií.  

DOD sa začne o 8:30 hodine spoločným otovrením v aule. Program bude 
pozostávať zo stretnutia s úspešnými absolventami v rámci ALUMNI SPACE - 
cesta za úspechom  a následne bude predstavená činnosť jednotlivých ústavov.  
Zdroj: http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/den-otvorenych-dveri-na-
pf-upjs-v-kosiciach 

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. si Vás dovoľuje pozvať na Deň 
otvorených dverí pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej 
komisie dňa 12. februára 2016 v areáli na Moyzesovej 9 a ul. Kostlivého 
v  Košiciach, v novozrekonštruovaných objektoch fakulty Aristoteles a  Sokrates. 
Jednotlivé katedri budú od 9:00 hod predstavovať záujemcom štúdijné programy. 
Podrobný rozpis nájdete na stránke PortalVS.sk. 

Zdroj: http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/den-otvorenych-dveri-na-
filozofickej-fakulte-upjs-v-kosiciach0 

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 
v  priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na Kováčskej 26 v  Košiciach dňa 
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24. februára 2016 (streda) v čase od 10:30 do 13:00 hod. V priebehu dňa bude 
návštevníkom predstavená fakulta, možnosti štúdia, možnosti zahraničných 
štúdijných pobytov a sociálne zabezpečenie študentov. Taktiež budú prebiehať 
semináre z Trestného práva hmotného, Medzinárodného práva verejného a Dejín 
štátu a práva na Slovensku.  

Zdroj: http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/den-otvorenych-dveri-na-
pravnickej-fakulte-upjs-v-kosiciach0 

Ekonomická univerzita v Bratislave 
pozýva všetkých svojich záujemcov o štúdium na 
Informačný deň , ktorý sa uskutočný dňa 
5. februára 2016 v Aule univerzity. Na tento deň je 
potrebné sa vopred prihlásiť . Prihlasovací 
formulár na Informačný deň Ekonomickej univerzity 
v  Aule EU  v Bratislave nájdete   TU Program začne 
o  9:00 hod prezentáciou fakúlt, následne budú 
predstavené jednotlivé štúdijné programy, možnosti 
š túdia v zahranič í a poskytnuté inormácie 
o  študentskom živote a podmienkach a priebehu 
prijímacieho konania.  
Zdroj: http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/
informacny-den-na-eu-v-bratislave0 

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravuje 
v pondelok 22. februára 2016. Program sa začne o 9:00 hod informáciami 
o študijných programoch, o prijímacom konaní, o možnostiach štúdia v zahraničí, 
o študentskom živote a o mimoškolských aktivitách. Od 10:00 hod budú 
predstavované predmety ponúkané jednotlivými katedrami fakulty. Na záver je 
vytvorený priestor pre otázky od uchádzačov o štúdium.  
Zdroj: http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/den-otvorenych-dveri-na-
fakulte-verejnej-spravy-upjs-v-kosiciach 
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Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave pozýva študentov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 
dňa 11. februára 2016. Otvorenie DOD bude o 8:00 hod, v čase od 9:00 - 13:00 
hod budú prebiehať skupinové prehliadky laboratórií a priestorov fakulty. Od 
11:00 hod bude prezentované štúdium, štúdijné programy, ubytovanie a športové 
aktivity na Stavebnej fakulte. Prezentácia bude zahájená príhovorom dekana 
fakulty. V záujme čo najlepšieho organizačného zabezpečenia tohto podujatia je 
potrebné nahlásiť počet záujemcov, ktorí sa plánujú zúčastniť na DOD 2016. 
Zdroj:http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/den-otvorenych-dveri-
stavebnej-fakulty-stu-v-bratislave 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v 
Žiline Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná v  piatok 
5. februára 2016 o  10:00 hod. Návštevníkov oboznámi s možnosťou 
vysokoškolského štúdia, 
s  uplatnením absolventov 
v praxi, s priestorovým a 
materiálovým vzbavením a 
s aktivitami jednotlivých 
pracovísk. Pripravený je aj 
zauj ímavý spr ievodný 
program, ako preliadka 
hasičskej techniky, ukážky 
poplachových systémov, 
l a s e r o v á s t r e l n i c a , 
kriminalistická technika, 
c e n t r u m s i m u l á c i e 
krízových javov a ukážky 
práce kynológov. 
Zdroj: http://
www.portalvs.sk/sk/
aktuality/aktualita/den-otvorenych-dveri-na-fbi-uniza 

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline pozýva všetkých 
záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 9. februára 2016 
v čase od 9:00 do 14:00 hod v areáli univerzity Veľký diel. Súčasťou programu 
DOD bude aj prehliadka laboratórií a katedier fakulty. 
Zdroj: http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/den-otvorenych-dveri-na-
strojnickej-fakulte-uniza 

Filozofická fakulta sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na 
Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 10. februára 2016. Pre 
návštevníkov je pripravený hlavný aj sprievodný program. Hlavný program 
pozostáva z prezentácie jednotlivých katedier a študijných programov. Sprievodný 
program zahŕňa infostánky študentských organizácií, združení, spolkov 
a  psychologické workshopy, ktoré pre záujemcov pripraví Psychoklub UCM. 
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Spestrením bude fotografická prezentácia 
doktorandky Emílie Biháryovej z ciest a výskumov 
v Afrike. Sprievodný program ukončí losovanie 
prémiového štipendia, ktoré môžu vyhrať študenti 
prvého ročníka. Spolu osem šťastlivcov bude 
odmenených za zápis, resp. úspešné zvládnutie 
prvého ročníka. 
Zdroj: http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/
aktualita/dod-na-filozofickej-fakulte-ucm-v-
trnave 

Modul	eVzdelávanie	
Prioritným cieľom modulu eVzdelávanie je evidencia vysokoškolských e-
kurzov a e-objektov. Modul je vytvorený na stránke 
Portál vysokých škôl a je určený predovšetkým pre 
vzsokoškolských učiteľov za účelom ich vzájomnej 
spolupráce, ktorá má zabrániť tvorbe duplicitných 
kurzov a umožniť nadväznosť novovytváraných 
kurzov na už existujúce. Modul môže slúžiť aj na 
možný výber gestorov predmetov s už pripravenou 
podporou výučby. Na druhej strane modul 
eVzdelávanie slúži aj ako vedomostná základňa pre 
študentov. Študenti všetkých stupňov štúdia si tu 
môžu nájsť dodatočné zdroje pre svoje štúdium, nakoľko kurzy sú voľne prístupné 
a je ich možné študovať na diaľku. Momentálne modul obsahuje 35 kurzov 
z  rôznych disciplín, ktoré poskytuje Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v  Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Vysoká škola manažmentu 

v Trenčíne. Konkrétny zoznam a prístup k jednotlivým kurzom nájdete TU. 

Zdroj: http://www.portalvs.sk/sk/evzdelavanie 

�5

http://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/dod-na-filozofickej-fakulte-ucm-v-trnave
https://www.portalvs.sk/sk/evzdelavanie
https://www.portalvs.sk/sk/evzdelavanie
http://www.portalvs.sk/sk/evzdelavanie

