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Aktuality/Zaujímavosti/Informácie

zo školstva

(prinášame zaujímavosti zo života VŠ, ktoré boli publikované na webových

stránkach univerzít)

20. ročník Nitrianskych

univerzitných dní sa blíži

Obľúbené vedecko-odborné, kultúrne a športové podujatia, organizované obomi

nitrianskymi univerzitami (UKF a SPU), Mestom Nitra a Nitrianskym

samosprávnym krajom, sa po dvoch rokoch vracajú do ulíc mesta pod Zoborom.

Od 25. apríla do 6. mája 2022 si tak záujemcovia nielen z radov študentov

budú môcť vybrať z viac než 50 podujatí, medzi ktorými nechýbajú

každoročné „stálice“, ale ani úplné novinky.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f7a367a37693166396a38
https://www.portalvs.sk/sk/


Ocenenie pre Petra Šedíka z

FEM SPU Nitra

Ing. Peter Šedík, PhD., z Ústavu

marketingu, obchodu a sociálnych

štúdií Fakulty ekonomiky a

Čítať viac

Banská Bystrica bola prvou

zastávkou na krátkom turné zboru

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizačne zabezpečovala príchod

Národného akademického zakarpatského zboru z Užhorodu pod vedením

dirigentky Natálie Petekij Potapčuk. Zbor, ktorý v predvojnovom čase pracoval s

tromi zložkami – tanečnou, speváckou a orchestrom – prišiel na Slovensko len v

ženskom zložení speváckeho zboru...

Čítať viac...

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5354-nitrianske-univerzitne-dni-2022
https://www.umb.sk/aktuality/banska-bystrica-bola-prvou-zastavkou-na-kratkom-turne-zboru.html


manažmentu SPU v Nitre získal

ocenenie Best paper award.

Inovačné ekosystémy, trvalo

udržateľný rozvoj, digitalizácia vo

vzdelávaní, dôraz na prepojenie

geografie s ekonomickými dátami

(Spationomy). O tieto zaujímavé

témy nebola núdza na tohtoročnej

medzinárodnej konferencii

International Days of Science

(IDS), ktorá sa konala 7. - 8.

apríla na Moravskej vysokej škole

v Olomouci. Postaral sa o to celý

rad domácich i zahraničných

účastníkov z desiatok krajín.

Medzi nimi aj Peter Šedík z SPU v

Nitre.

                                                                   

                         Celý článok

Študenti FZKI vo výnimočnom

projekte. Vypracovali návrh

revitalizácie Jandurovho parku v

Austrálii

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/ocenenie-pre-petra-sedika-z-fem


TUKE má študentskú

osobnosť roka

Vraj veľmi málo mladých ľudí sa chce

venovať vede a vedeckej práci. Nie je

to pravda. Tento rok odborná porota,

ktorá vyberá Študentskú osobnosť

roka, vyberala zo 102 nominácií

úspešných študentov a mladých

Online priestor otvára nové príležitosti spolupráce aj s opačnou stranou sveta.

Dôkazom toho je spolupráca medzi Fakultou záhradníctva a krajinného

inžinierstva SPU v Nitre a Fakultou umenia a dizajnu Univerzity v austrálskej

Canberre.

Študenti FZKI SPU v Nitre dostali jedinečnú možnosť rozšíriť si portfólio a

zapojiť sa do projektu revitalizácie Jandurovho parku v Canberre. Projektový tím

vytvorili spoločne so študentmi z Univerzity v Canberre. Spolupráca na návrhu

revitalizácie parku vznikla z podnetu slovenského veľvyslanectva v Austrálii,

ktoré prepojilo dve univerzity, na ktorých sa študuje krajinná a záhradná

architektúra.

Ján Jandura-Puček sa narodil v roku 1914 v Habovke na Orave. Na austrálsky

kontinent sa vysťahoval za zárobkom v roku 1939 ako 25-ročný, usadil sa v

Tidbinbille, neďaleko Canberry, kde pracoval ako drevorubač pre závod na

výrobu eukalyptového oleja. Do roku 1949 nejestvovalo štátne občianstvo

Austrálie.

Čítať viac...

FIIT STU otestuje pre
ministerstvo dopravy
pripravenosť ciest na
inteligentnú dopravu

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v

Bratislave bude v rámci pilotného projektu pre Ministerstvo

dopravy a výstavby SR testovať pripravenosť slovenských

ciest na nasadzovanie inteligentnej a prepojenej dopravy. V

tomto zmysle podpísala fakulta s rezortom dopravy zmluvu.

Výskumníci FIIT STU otestujú senzorickú čitateľnosť vodorovného aj

zvislého dopravného značenia na vytypovaných úsekoch ciest na

území hlavného mesta SR...     Čítať viac

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/studenti-fzki-vo-vynimocnom-projekte-vypracovali-navrh-revitalizacie-jandurovho-parku-v-australii
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/fiit-stu-otestuje-pre-ministerstvo-dopravy-pripravenost-ciest-na-inteligentnu-dopravu.html?page_id=14891


vedcov. Pred 17 rokmi, keď sa cena

Študentská osobnosť roka začala

udeľovať, to bolo len 25 nominácií.

Tento rok porota Junior Chamber

International – Slovakia vybrala trinásť

najlepších, víťazov trinástich

kategórií.  

  celý článok 

Férový čin roka!

http://www.studentskaosobnost.sk/
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/tuke-ma-studentsku-osobnost-roka


Nadácia Zastavme korupciu spolu s partnermi vyhlasuje 1. ročník

mládežníckeho ocenenia Férový čin roka!

Prihlasovať sa môžu angažovaní mladí ľudia vo veku 16 – 26 rokov, ktorým veci

verejné ...

Zisti viac...

ODDYCHOVÉ NOVINKY

https://pdf.truni.sk/aktuality?2022-04-20-ferovy-cin-roka


Dni archívneho filmu -

storočnica

Viac info

Umenie a

veda/Koncerty/Koncert

doktorandov pri príležitosti

25. výročia založenia

Tracy Letts: Ploštice

Prvé uvedenie hry Tracy Lettsa

Ploštice na Slovensku. Náhoda?

DIVADLO LAB, SVORADOVA 1

11. 5. 2022

19:00

Viac info...

https://www.unipo.sk/aktuality/42371/
https://www.vsmu.sk/umenie-veda-a-vyskum/prezentacia-studentskej-tvorby/divadlo-lab/
https://www.vsmu.sk/df/podujatia/tracy-letts-plostice/?event_id=13349


Akadémie umení v BB

Koncert doktorandov pri

príležitosti 25. výročia

založenia Akadémie umení v

BB

Viac info...

JARNÉ HOVORY Z BUČIANSKEJ

https://www.ucm.sk/sk/aktualit...

Aké sú novinky na sociálnych sieťach?

https://fmu.aku.sk/sk/umenie-a-veda/koncerty/327-koncert-doktorandov-pri-prilezitosti-25-vyrocia-zalozenia-akademie-umeni-v-bb
https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3018/


Univerzita Komenského v Bratislave  

2022-04-20

    [VEDU MAJÚ V RODINE] Na našej univerzite spoločne pôsobia aj

matka a syn Dulebovci. Slavistka Irina Dulebová prednáša na Filozofická

fakulta UK v Bratislave lexikológiu, štylistiku, frazeológiu, jazyk ruskej

politiky a lingvoreálie. Vedecky sa orientuje na politickú lingvistiku,

lingvokulturológiu, mediálnu lingvistiku a lingvodidaktiku. Vydala niekoľko

monografií a dnes pracuje na príprave vysokoškolskej učebnice Mediálna

lingvistika.

Maxim Duleba vyrástol v obklope...ní kníh a každodenných kultúrnych

impulzov. Doteraz rád spomína, ako mu mama na prechádzkach pútavo

rozprávala o ruskej literatúre a dejinách. Dnes je doktorandom na Katedre

germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK. Skúma poetiku

literárnovedne marginalizovaného nemeckého básnika a spisovateľa

Joachima Ringelnatza. Súbežne sa venuje recepcii a aplikáciám na

časopriestor orientovanej analýzy ruského filozofa a literárneho vedca

Michaila Bachtina.

Záujem o ruský kultúrny priestor a domáce debaty vyústili aj do

spoločných publikácií. Jednou z nich je Filozofická próza Leva Šestova:

poetologické komponenty „Apoteózy bezzásadovosti“ v kontexte filozofie

subjektivizmu (World Literature Studies, 2018).

See more

Like Comment Share
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Katolícka univerzita v Ružomberku  

2022-04-20

Like Comment Share

Katolícka univerzita v Ružomberku  

2022-03-31

Iba pár mesiacov po úspešnom 1. ročníku pokračuje na Katolíckej

univerzite v Ružomberku tradícia festivalovej i súťažnej prehliadky

študentskej umeleckej a vedeckej tvorby.
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Charakter trojdňového festivalu UNIUM 2022, naplánovaný na 26. – 28.

apríla, sa oproti minulému ročníku nezmenil a odzrkadľuje poslanie i

zameranie podujatia. „Našou snahou je vytvorenie platformy pre tvorivú

činnosť mladých ľudí, jej konfrontáciu a prezentáciu v súvislosti so

zameraním najmä umelecky orientovaných študijných programov

uskutočňovaných na Katolíckej univerzite v Ružomberku,“ uviedol rektor

KU v Ružomberku Jaroslav Demko.



https://www.facebook.com/katolickauniverzita/photos/a.487652996059/10160117611316060/?type=3


Like Comment Share

SPU Nitra - Zelená univerzita  

2022-04-21

‼ Spoločná akcia študentov rôznych fakúlt je tu 27.04.2022 od 15:30 hod. ‼

Pozývame Vás na zaujímavú akciu plnú rébusov, hádaniek, otázok a

stanovísk ➡ po celom areáli SPU.

Ak si myslíš, že to s kamošom/kamoškou zvládnete, nebojte sa prihlásiť

...

Vecné ceny sú prichystané, čaká na vás reproduktor, slúchadlá, USB

kľúče, tričká, šálky, knihy, zápisníky a mnoho ďalšieho.

Akcia je bezplatná (bez štartovného). Bližšie informácie o mieste začatia

dostane každá dvojica po registrácií.

See more
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Like Comment Share

Akadémia umení v Banskej Bystrici - oficiálna stránka  

2022-04-12

Dnes k nám dorazila printová forma magazínu Art.ex , ktorý je projektom

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  . Ako

inštitúcia sme veľmi vďační za pozvanie podieľať sa na tvorbe obsahu

ďalších čísel magazínu. www.mzv.sk/Art.Ex

V aktuálnom štvrťročníku zameranom na prezentáciu slovenského umenia

v zahraničí sa dočítate aj o našich študentoch z Katedry maľby FVU AU

BB. Barbora Durajová, Miroslav Sandanus a Natália Šimonová

reprezentovali Akadémiu umení v Paríži na výstave ST:ART.

Ďakujeme a želáme Vám veľa ďalších výtvarných i osobných úspechov.
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Návrhy, komentáre a pripomienky k

portálu zasielajte na e-mail

Tento email ste dostali, pretože ste sa

zaregistrovali na našej stránke.

Like Comment Share

Nezabudnite sledovať vždy aktuálny zoznam

univerzít, v ktorých predĺžili termíny na

podávanie prihlášok! 

Linky sú priložené nižšie.

Termíny na podávanie prihlášok

Aktuality Portálu VŠ

Konferencie a semináre

Portál VŠ
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