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NEWSLETTER 
Portál VŠ - všetky informácie o vysokých školách na jednom mieste

PORTÁL VŠ 28 JUN 2016

Projekt „Me, Myself and I" sa zameriava na to, aby mladým ľuďom ponúkol novú 
perspektívu na budúcu kariéru a aktivity prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho 
programu. Cieľom projektu je zlepšiť mäkké a tvrdé zručnosti potrebné pre osobný 
profesionálny rozvoj. 
Projekt trvá 1 mesiac a zahŕňa dve kolá vzdelávacieho programu, tým pádom bude rovnaký 
obsah ponúkaný dvom skupinám účastníkov. Jedno kolo trvá dva týždne a je vedené 
zahraničnými lektormi a lokálnymi AIESEC pobočkami. 
Benefity projektu:  
 • Neformálne vzdelávanie (mäkké zručnosti, tvrdé zručnosti a líderské zručnosti) 
 • Zvyšovanie sebadôvery 
 • Objavenie možnosti pre osobný a profesionálny rast 
 • Obsah projektu tvoria študenti študentom 
 • Skúsenosť z pôsobenia v medzinárodnom tíme 
 • Spoznávanie a zažitie zahraničnej kultúry 
 • Možnosť učiť sa cudzie jazyky 
 • Budovanie multikultúrneho porozumenia a tolerancie 
 • Pozitívny dopad na spoločnosť po projekte 
 • Certifikát za účasť na projekte. 

Projekt je určený pre žiakov stredných škôl - všetkých ročníkov.  

Prvé kolo projektu: 18. júl - 29. júl 
Druhé kolo projektu: 1. august - 12. august 

Projekt Me myself & I 

VIAC INFO!!!

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/me-myself--i
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/me-myself--i
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Trenčianska univerzita bola oficiálne zapísaná do indexu FEANI – 
Federácie európskych národných inžinierskych zväzov, ktorá udeľuje 
cestou národných komitétov certifikát Európskeho inžiniera – EUR 
ING. Stala sa tak jednou z piatich univerzít na Slovensku, ktorých 
absolventi môžu tento titul získať. 

Celoeurópsky uznávaný inžiniersky titul rieši 
problém vzájomného uznávania profesijnej 
kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu 
inžinierov v Európe a vo svete. Absolventi sa po 
dvojročnej praxi vo svojom odbore môžu 
uchádzať o certifikát EUR ING, ktorý platí 
v celej EÚ. Ten je osvedčením, že absolvent 
technickej univerzity s titulom „inžinier“ má 
požadovanú odbornú prax a ovláda jeden 
z požadovaných svetových jazykov. Pre 
európskych zamestnávateľov je garanciou 
profesijnej inžinierskej kvality a slovenským 
inžinierom môže výrazne pomôcť pri hľadaní 

adekvátnej pozície vo svojom odbore v zahraničí, ale aj u zahraničných firiem pôsobiacich 
na Slovensku. Navyše titul EUR ING rešpektujú mnohé autorizačné inštitúcie ako doklad 
o vzdelaní a praxi a je prednostne akceptovaný vo všetkých členských krajinách FEANI. 
Európske firmy zverejňujú počet svojich euroinžinierov, ako doklad kvality manažmentu 
firmy. 

Držiteľ tohto titulu môže využívať aj partnerskú 
pomoc euroinžinierov z ostatných krajín. 
Podľa rektora Trenčianskej univerzity Jozefa 
Habánika je toto ďalší krok vpred v kvalitatívnom 
rozvoji univerzity, ktorá v posledných rokoch 
výrazne posilňuje svoju vedecko-technickú 
infraštruktúru a jej študenti získavajú významné 
ocenenia za svoje záverečné práce.

VIAC INFO!!!

Trenčianska univerzita má pre 
svojich absolventov novinku! 

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/trencianska-univerzita-ma-pre-svojich-absolventov-novinku-celoeuropsky-uznavany-titul-eur-ing
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/trencianska-univerzita-ma-pre-svojich-absolventov-novinku-celoeuropsky-uznavany-titul-eur-ing
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Začínajúci ambasádori Mladiinfo Slovensko v júni 2016 
odštartovali projekt, s cieľom informovať mladých ľudí 
o vzdelávacích príležitostiach vo svojich regiónoch. Motto nového 
projektu znie: „Pomáhame informovať".

Mladí ľudia a vzdelávacie príležitosti

Organizácia Mladiinfo Slovensko patrí k aktívnym organizáciám v programe Erasmus+ 
najmä v oblasti zahraničného dobrovoľníctva. Prostredníctvom tejto organizácie viac ako 150 
dobrovoľníkov zo Slovenska pôsobilo v 24 krajinách. Cieľom programu je naučiť sa nové veci a 
získať cenné skúsenosti formou neformálneho vzdelávania. Organizácia Mladiinfo Slovensko je 
členom siete ôsmich európskych organizácií Mladiinfo Network. 

Aktuálne organizácia mapuje vzdelávacie príležitosti v mestách po celom Slovensku. Pomáha 
informovať o vzdelávacích príležitostiach ako DofE, Rozbehni sa, Štruktúrovaný dialóg, LEAF, 
TalentHUB a Slovenská debatná asociácia. 

DofE je medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu. Ide o rozvojový program, 
ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 
až 24 rokov šancu rozvinúť svoje 
schopnosti, naplniť svoj potenciál a 

Rozbehni sa - Máš nápad a nevieš ako 
začať? StarteR! ti ukáže ako rozbehnúť 
nápad za pár týždňov a za zlomok svojich 
mesačných príjmov. Začni hneď a bez 
zbytočného rizika.

Štruktúrovaný dialóg - cieľom je 
podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na 
demokratickom živote. Mladí ľudia 
dostávajú príležitosť zapojiť sa do 
tvorby politiky. Ich názory slúžia ako 
podklad pre opatrenia, ktoré určujú 
postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie 
a príležitosti.

L E A F j e n e z i s k o v á 
mimovládna organizácia, ktorá chce prispieť 
k rozvoju mladých ľudí s potenciálom meniť 
veci okolo seba, podporiť rast osobností, 
ktoré v sebe spájajú charakternosť, 
exce len tnosť , podn ikavé l í de r s tvo 
a občiansku angažovanosť bez ohľadu na 
s o c i á l n o - e k o n o m i c k é p r o s t r e d i e , 
z ktorého pochádzajú. 

http://www.mladiinfo.sk/
http://www.mladiinfo.sk/
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TalentHUB je informačná platforma, 
k t o r á p o m á h a m l a d ým ľuď o m 
základných a stredných škôl nájsť si 
študijné zameranie v oblasti, ktorá je 
pre nich pútavá a do budúcnosti v nej 
majú  najväčší potenciál. Platforma 
ponúka prehľad predmetov, resp. 
študijného zamerania ako napríklad 
ma t ema t i k a , c hém i a , b i o l óg i a , 
inžinierstvo, informatika a mnohé iné, 
ktoré obsahujú základné informácie, 
príbehy úspešných študentov, ako aj 
prehľad školení, súťaži a ďalších aktivít. 

Slovenská debatná asociácia - 
občianske združenie, ktoré sa od roku 
1999 ako jediná organizácia na Slovensku 
venu j e s y s t ema t i c k ému r o z vo j u 
debatných aktivít a metodiky. SDA 
podporuje akademickú debatu s viac ako 
750 členmi na 39 školách. Je nástupcom 
debatného programu Nadácie otvorenej 
spoločnosti. Patrí medzi 24 prijímateľov 
dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR určenej na podporu 
d lhodobej sys temat icke j práce s 
mládežou. 

Projekt Mladiinfo Slovensko je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - 
Slovenský inštitút mládeže. 

Viac informácií a odkazy na jednotlivé projekty nájdete TU !!!

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/mladi-ludia-a-vzdelavacie-prilezitosti
http://www.minedu.sk/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/mladi-ludia-a-vzdelavacie-prilezitosti
http://www.minedu.sk/
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Detské univerzity 
Detská Univerzita Komenského otvára 

už svoj 14. ročník 

Univerzita Komenského v Bratislave a Divadlo Aréna 
pripravujú už 14. ročník denného štúdia Detskej Univerzity 
Komenského pre deti od 9 do 14 rokov a 6. ročník online 
štúdia.  
Detská Univerzita Komenského odštartuje v stredu 6. júla 
slávnostnou imatrikuláciou v Aule UK. V nasledujúcich dvoch 
mesiacoch júl a august bude približne 340 malých študentov 
objavovať vždy v stredu nové témy formou vysokoškolských 
prednášok. 
Cyklus prednášok bude tradične obohatený o dobrovoľný 
program sprievodných podujatí a workshopov. K obľúbeným 
aktivitám patria kariérny a street dance workshop, exkurzie 
a tvorivé dielne v spolupráci so Slovenskou národnou 
galériou, Slovenským národným múzeom a Slovenskou 
filharmóniou, výlet loďou do galérie Danubiana Meulensteen 
Art Museum. Deti budú mať možnosť navštíviť priestory 
Vojenského útvaru v Leviciach, školu v prírode na Planinke 
či výrobný závod Volkswagen. Veľkému záujmu sa bude 
nepochybne - ako každý rok - tešiť Hodina otázok s 
poslancami NR SR.

Detská dopravná univerzita 2016 

Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave 
organizuje počas letných prázdnin ďalší ročník úspešného projektu - Detská dopravná 
univerzita. Cieľom je oboznámiť študentov s problematikou dopravy a dopravnej 
infraštruktúry, podnietiť u nich záujem o túto problematiku a zároveň im vyplniť voľný čas 
počas letných prázdnin. 
Detská dopravná univerzita je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií 
vo veku 11 – 14 rokov. Počas letných prázdnin 2016 sa uskutoční jeden dvojtýždňový 
turnus v termíne od 11. – 22. júla 2016, ktorý sa bude konať v pracovných dňoch v čase 
od 08.00 hod. do 16.00 hod. na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 
V rámci detskej univerzity študenti navštívia napr. železničnú stanicu, letisko, múzeum 
dopravy, dopravný dispečing Národnej diaľničnej spoločnosti, MDVRR SR, obaľovačku 
v Smoleniciach, dopravné ihrisko, lodný prístav, Driving Academy na Slovakia ringu, naučia 
sa čítať mapy a základy počítačového projektovania mostov a mnohé ďalšie. 

VIAC INFO!!!

VIAC INFO!!!

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/detska-dopravna-univerzita-2016
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/detska-dopravna-univerzita-2016
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/detska-univerzita-komenskeho-otvara-uz-svoj-14-rocnik
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/detska-univerzita-komenskeho-otvara-uz-svoj-14-rocnik
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UKF v Nitre má nový 
Pavilón hudby

V univerzitnom viváriu 
pribudol vzácny obyvateľ - 

krokodíl filipínsky

Aktuality 

Katedra archeológie 
Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre získala 

vedeckú knižnicu 
z Nemecka

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!

Bratislavskí seniori sa 
budú v lete vzdelávať už 

po šiestykrát

Ruža z Botanickej záhrady 
UK sa stala najkrajšou 

ružou 2016

Vysokoškolský 
poľnohospodársky 

podnik SPU 
zaznamenáva úspechy. 

Viac aktualít nájdete tu!!!

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/1
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vysokoskolsky-polnohospodarsky-podnik-spu-zaznamenava-uspechy-ziskal-aj-viacero-oceneni
http://HelpDesk@portalvs.sk
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/v-univerzitnom-vivariu-pribudol-vzacny-obyvatel---krokodil-filipinsky
https://www.portalvs.sk/sk/
http://HelpDesk@portalvs.sk
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
https://www.facebook.com/portalvs/?fref=ts
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/bratislavski-seniori-sa-budu-v-lete-vzdelavat-uz-po-siestykrat-
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/1
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ukf-v-nitre-ma-novy-pavilon-hudby-
mailto:newsletterportalvs@gmail.com?subject=
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/bratislavski-seniori-sa-budu-v-lete-vzdelavat-uz-po-siestykrat-
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vysokoskolsky-polnohospodarsky-podnik-spu-zaznamenava-uspechy-ziskal-aj-viacero-oceneni
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/katedra-archeologie-ziskala-vedecku-kniznicu-z-nemecka-
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ruza-z-botanickej-zahrady-uk-sa-stala-najkrajsou-ruzou-2016-
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/katedra-archeologie-ziskala-vedecku-kniznicu-z-nemecka-
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ruza-z-botanickej-zahrady-uk-sa-stala-najkrajsou-ruzou-2016-
https://www.portalvs.sk/sk/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ukf-v-nitre-ma-novy-pavilon-hudby-
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/v-univerzitnom-vivariu-pribudol-vzacny-obyvatel---krokodil-filipinsky
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=
mailto:nonewsletterportalvs@gmail.com?subject=

