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o slovenských vysokých školách

PORTÁL VŠ  22/07/16

Prázdniny sú v plnom 
prúde, ale aj počas nich je 
mnoho zaujímavých 
príležitostí na zvyšovanie 
svojich vedomostí a znalostí 
prostredníctvom letných 
škôl!

Letná škola archeológie 2016

V termíne od 18. júla do 12. augusta 2016 realizuje Katedra 
archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre už siedmy ročník 
medzinárodnej Letnej školy archeológie na Pustom hrade vo Zvolene 
a hrade Peťuša. V tejto sezóne sa začne skúmať aj nová 
archeologická lokalita Bakova jama pri Zvolene, kde sa predpokladá 
praveké osídlenie. 
Projekt je určený nielen študentom archeológie, ale všetkým, ktorých 
zaujíma história a vlastnými rukami sa chcú pričiniť o jej skúmanie. 
Cieľom letnej školy je zabezpečenie odbornej terénnej praxe pri 
výskume archeologických lokalít skúmaných na vedecké účely pod 
odborným dozorom zamestnancov a doktorandov Katedry archeológie 
a zahraničných lektorov.  

V rámci projektu je pre všetkých účastníkov 
zabezpečená bezplatná celodenná strava 
a bezplatné ubytovanie na vysokoškolskom 
internáte vo Zvolene. Súčasťou letnej školy 
archeológie sú aj prednášky odborníkov 
zo zahraničia (Čiech a Poľska) a workshopy 
venované rôznym archeologickým metódam 
a t e c h n i k á m ( a r c h e o b o t a n i k a , 3 D 
dokumentácia, fotodokumentácia, pedologická 
sondáž a pod.). Každý účastník po absolvovaní 
projektu dostane osvedčenie a na pamiatku 
tričko s logom letnej školy. Projektu sa v tejto 
sezóne okrem domácich účastníkov zúčastnia 

zahraniční študenti z Čiech (Univerzita Hradec 
Králové), Maďarska (Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti) 
a Poľska (Univerzita vo Varšave). Viac info

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/letna-skola-archeologie-2016-
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/letna-skola-archeologie-2016-
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Nemáte si s kým precvičiť konverzáciu v anglickom jazyku ???

Stačí Vám zájsť do Bratislavy na Ekonomickú univerzitu a možete 
precvičovať svoje jazykové znalosti so študentami z Mexika 

a Kazachstanu.

Letná škola Doing Business in Central and Eastern Europe 2016

Tím Ústavu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave spustil 11. edíciu letného programu 
Doing Business in Central and Eastern Europe 2016 pre partnerskú univerzitu Technológico 
de Monterrey z Mexika. Letná škola je exkluzívnou spoluprácou založenou na bilaterálnej 
zmluve, ktorá v roku 2016 umožňuje 61 mexickým študentom stráviť mesiac na kampuse 
EU v Bratislave a študovať marketing, medzinárodný obchod, mäkké zručnosti 
či prezentačné schopnosti. Tento rok môžu privítať na letnej škole navyše aj 2 študentky 
z partnerskej univerzity KIMEP z Almaty v Kazachstane. Držte im palce!

Viac info

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/letna-skola-doing-business-in-central-and-eastern-europe-2016
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/letna-skola-doing-business-in-central-and-eastern-europe-2016
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Študentky navrhli pomôcku pre deti s autizmom

Študentky dizajnu Fakulty architektúry STU pod vedením pedagóga Martina Baláža vyvinuli pomôcku 
na komunikáciu s autistami - Ikonografického komunikačného systému pre ľudí 
s autizmom . Aplikácia obsahuje stovky obrázkov s jednoduchou žltou postavičkou. Tá vykonáva 
činnosti denného harmonogramu od hygieny, cez hru, prechádzku či jedlo a spánok. Ďalšia séria 
postavičiek zase prejavuje emócie, ktoré prežívame a ukazuje správanie, ktoré je dobré alebo 
nesprávne. 

Pri vývoji tím dizajnérov spolupracoval s viacerými organizáciami 
a edukačnými zariadeniami pre autistov. Pri návšteve škôlok a ďalších 
zariadení sa ukázalo, že pedagógovia používajú vlastné kreslené 
„kartičky“ s obrázkami denného harmonogramu, predmetov 
či správania. Aplikácia dostupná cez internet by teda bola pre takéto 
zariadenia veľkou pomôckou. Študentky FA STU navrhli aplikáciu ako 
otvorenú platformu - obrázky, ktoré slúžia na ikonografickú 
komunikáciu  s deťmi je možné do aplikácie neustále dopĺňať 
a rozširovať databázu. Tá má teraz niekoľko častí – ikonky pre jedenie, 
zábavu, kultúru a relax, hygienu, oblečenie, vzdelávanie, šport, spánok 
a pre komunikáciu (rôzne oznámenia či usmernenia). 

Ikonografickú komunikáciu s autistami využívajú nielen učitelia, ale aj samotní rodičia. Obrázky 
povedia deťom, aké aktivity počas dňa majú vykonať a oni si môžu sledovať a označovať, čo už 
urobili. Pomocou obrázkov komunikujú aj samotní autisti. Hovoria iným o tom, čo potrebujú a ako sa 
cítia. Elektronickú komunikáciu pritom uprednostňujú ako jasnú a funkčnú. 

Aplikáciu tvorili študentky FA STU Dominika 
Berkiová, Eva Hudáková a Barbora Rutová pod 
vedením pedagóga Martina Baláža v spolupráci 
s grafickou dizajnérkou Evou Kubáňovou zo somA 
Centra kreatívneho myslenia o.z. 

Na téme chcú pracovať aj v ďalšom akademickom 
roku. Plánujú vytvoriť nové verzie, ktoré by 
pomáhali deťom a dospelým s ďalšími diagnózami, 
aplikáciu preložiť do angličtiny a najmä – nájsť 
investora, ktorý im pomôže pomôcku dostať 
do škôlok a zariadení.

Viac info

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studentky-navrhli-pomocku-pre-deti-s-autizmom
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studentky-navrhli-pomocku-pre-deti-s-autizmom
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1. ročník súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a 
doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž 
„Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“, 
prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku. 

Cieľom súťaže je oceniť najlepších autorov bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce obhájené 
v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016, a tým upozorniť na prácu absolventov vysokých 
škôl, zameranú na oblasť technickej normalizácie, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, 
ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti 
o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť. 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE  
Súťaží sa v dvoch kategóriách: 
 • najlepšia bakalárska/diplomová práca (autorstvo – absolvent 1. alebo 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia) 
 • najlepšia dizertačná práca (autorstvo – absolvent doktorandského štúdia) 

 PODMIENKY SÚŤAŽE 
 • Do súťaže môžu byť zaradené v rámci jednotlivých kategórií práce týkajúce sa všetkých 

oblastí spoločnosti, ktoré sa v akejkoľvek podobe zaoberajú problematikou technickej 
normalizácie a používania noriem. 

 • Do súťaže môžu byť prihlásené bakalárske/diplomové/dizertačné práce registrované 
v Centrálnom registri záverečných prác obhájené v akademickom roku 2014/2015 alebo 
2015/2016. 

 • Do súťaže môžu byť zaradené vybrané bakalárske/diplomové/dizertačné práce zaslané 
vyhlasovateľovi súťaže autorom bakalárskej/diplomovej práce, vedúcim bakalárskej/
diplomovej práce, autorom dizertačnej práce alebo jeho školiteľom. 

 • Prihlásená práca musí byť napísaná v slovenskom jazyku. 
 • Prihlášku je potrebné zaslať spolu s bakalárskou/diplomovou/dizertačnou prácou 

(poprípade s posudkami vedúceho práce a oponentov). 
 • Konečný termín pre doručenie prihlášky do súťaže v oboch kategóriách je stanovený 

do 31. 08. 2016. 
Podrobné informácie a prihlášku nájdete na http://www.unms.sk/?TS&sprava=1-

rocnik-sutaze-ocenenie-najlepsej-studentskej-a-doktorandskej-prace-s-
nadvaznostou-na-technicke-normy

http://www.unms.sk/?TS&sprava=1-rocnik-sutaze-ocenenie-najlepsej-studentskej-a-doktorandskej-prace-s-nadvaznostou-na-technicke-normy
http://www.unms.sk/?TS&sprava=1-rocnik-sutaze-ocenenie-najlepsej-studentskej-a-doktorandskej-prace-s-nadvaznostou-na-technicke-normy
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Blížiace sa termíny

31. august 2016

07. september 2016

Medzinárodná vedecká konferencia AMSE - 
Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii

Veda mladých 2016

12. september 2016 Zem v pasci? 2016

Olomoucké debaty mladých právníků23. september 2016

Formy a premeny diplomatickej produkcie v 28. september 2016

Find us on: 
facebook

 Find us on:  
portalvs.sk 

Napíšte 
nám

Prihláste sa 
k odberu

   V prípade, že si už neželáte odoberať náš newsletter, odhláste sa TU!

https://www.portalvs.sk/sk/
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/formy-a-premeny-diplomatickej-produkcie-v-novoveku-
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/veda-mladych-2016
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/olomoucke-debaty-mladych-pravniku
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/medzinarodna-vedecka-konferencia-amse---aplikacie-matematiky-a-statistiky-v-ekonomii
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/medzinarodna-vedecka-konferencia-amse---aplikacie-matematiky-a-statistiky-v-ekonomii
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/zem-v-pasci-2016
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/zem-v-pasci-2016
https://www.portalvs.sk/sk/
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/veda-mladych-2016
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/olomoucke-debaty-mladych-pravniku
http://HelpDesk@portalvs.sk
http://HelpDesk@portalvs.sk
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/formy-a-premeny-diplomatickej-produkcie-v-novoveku-
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=

