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SPU pokračuje ako EIT Food Hub aj v

roku 2021

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) opäť schválil

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre ako EIT Food Hub. Aj

tento rok bude môcť SPU v Nitre používaním loga EIT Food Hub

prispievať k rozvoju nových podnikateľských talentov, podporovať ich

inovatívne nápady a rozširovať aktivity v súlade s potravinovou

stratégiou a podnikateľskými plánmi EIT.

Nepopierateľný prínos EIT Food Hub-u spočíva v podieľaní sa na podpore

politiky EÚ v oblasti zdravia, potravín a poľnohospodárstva, ale aj pri

rozvoji spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a

výskumnými organizáciami, čo umožňuje vytvárať priaznivé prostredie pre

kreatívne myšlienky a nápady.

EIT Food Hub napomáha pri hľadaní odpovedí na kľúčové otázky spoluprácou

medzi výskumom a podnikmi a poskytuje príležitosť pri dizajnovaní nových

funkčných potravín, navrhovaní inovatívnych a netradičných prístupov

pri vývoji moderných metód výroby potravín, ako aj pomáha definovať

praktické príklady udržateľnosti v oblasti potravín a poľnohospodárstva

a eliminácie rizikových faktorov potravinového reťazca, čím prispieva k

znalostným a inovačným schémam.

Celý článok >
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UK v TOP 400 v rebríčku

THE Impact Rankings

2021

Univerzita Komenského v Bratislave

dosiahla významné umiestnenie v

rebríčku Times Higher Education Impact

Rankings 2021 zameranom na trvalo

udržateľné ciele OSN. Ako jediná

slovenská univerzita sa umiestnila v top

400 a v niektorých indikátoroch jej

patria popredné priečky. V regióne

susedných krajín je druhá najlepšia.

„Umiestnenie Univerzity Komenského

medzi 400 najlepšími svetovými

univerzitami v rebríčku, ktorý hodnotí

vplyv univerzít na ekonomiku a v širšom

kontexte na udržateľný rozvoj

spoločnosti nás teší, avšak nemožno ho,

podobne ako aj ostatné univerzitné

rankingy, preceňovať a kvalitu univerzít

je potrebné posudzovať komplexne,“

hovorí rektor UK Marek Števček.

Celý článok >

Trenčianska univerzita

inovuje výskumnú

infraštruktúru

Trenčianska univerzita už takmer 3

roky úspešne implementuje projekt

Rozvoj inovačného potenciálu

Bielokarpatskej sklárskej

výskumno-vývojovej a vzdelávacej

základne. Projekt vyšiel v rámci

výzvy Využívanie inovačného potenciálu a jeho cieľom je dobudovanie

výskumno–vývojovej sklárskej základne na území Euroregiónu Bílé–Biele

Karpaty. Realizáciou aktivít dochádza k zvýšeniu konkurencieschopnosti v

aplikovanom výskume a vývoji sklovín a k vytvoreniu funkčných

regionálnych inovačných systémov v cezhraničnom regióne.

Celý článok >
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Čo si púšťajú do ucha

študenti Trnavskej

univerzity?

S podcastmi sa roztrhlo vrece.

Práve počas dištančného

vzdelávania spustil Richard

Mažonas veľmi populárne

Vražedné psyché a Tereza

Švihoriková s kamoškou

Kristínou Inú Kosť. 

Celá referencia >

Areál Prešovskej

univerzity zaplavili

tisícky tulipánov

Takmer 6300 tulipánov boli

vysadené v rámci rozsiahlej

úpravy Vysokoškolského

areálu. Výsledkom realizácie

projektu je zlepšenie kvality

mestského prostredia s

dôrazom na budovanie prvkov

zelenej infraštruktúry.

Celá referencia >

Univerzita sv. Cyrila a

Metoda v Trnave rieši

projekt, ktorý zmierni

dopady ochorenia COVID-

19 na spoločnosť

V rámci tohto interdisciplinárneho

projektu, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti

prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied a

využíva potenciál tvorivých pracovníkov univerzity, sa bude riešiť niekoľko

čiastkových úloh:

1. Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom;

2. Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a

terapiu pacientov;

3. Diagnostika a testovanie;

4. Ochrana obyvateľstva a spoločenských hodnôt.

Celý článok >

ODDYCHOVÉ NOVINKY

https://www.truni.sk/news/vrazedne-psyche-ludska-kriminalita-je-bezodna-studnica-napadov
https://www.truni.sk/news/zeny-sa-nemusia-bat-prijat-sa-take-ake-su
https://www.truni.sk/news/co-si-pustaju-do-ucha-studenti-trnavskej-univerzity?fbclid=IwAR1Bv1OvrNuPuAZybVuuh1wL0QexTkEy8jh9pt1xdb_uwbhZf_wVXyxEf9Q
https://www.unipo.sk/aktuality/38783/
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ucm-v-trnave-riesi-projekt-ktory-zmierni-dopady-ochorenia-covid-19-na-spolocnost


XIII.ročník Interaktívnej Konferencie

Mladých Vedcov 2021

V rámci aktuálneho ročníka je pre vás pripravených celkovo 12 zaujímavých

tematických sekcií. Deadline pre prijímanie abstraktov a posterov resp.

prezentácii je 30. 4. 2021 (vrátane).

 Konferencia je prístupná pre všetkých vedcov a študentov II. a III. stupňa VŠ,

bez vekového ohraničenia, avšak do súťaže budú zaradené len práce autorov do

35 rokov.

Zapojte sa a možno práve vy získate prestížne ocenenie Preveda 2021.

Hlavnú cenu Preveda 2021 poskytol generálny partner podujatia spoločnosť

BASF Slovensko spol s.r.o.

Aktuálny ročník konferencie prebehne kompletne dištančnou formou.

Podrobné informácie nájdete na stránke konferencie:

www.preveda.sk/conference

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/akt...

https://www.preveda.sk/conference
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/xiii-rocnik-interaktivnej-konferencie-mladych-vedcov-2021


A opäť sú tu Nitrianske univerzitné dni

V pondelok 26. apríla štartuje dvojtýždňový kolotoč online podujatí

Nitrianskych univerzitných dní 2021, ktoré každoročne organizuje

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa

v Nitre, Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. Organizátori sa museli

prispôsobiť aktuálnej situácii, preto sa väčšina podujatí uskutoční v online

priestore.

Môžete sa zapojiť do diskusií, súťaží či kvízov a vyhrať zaujímavé ceny.

Nahliadnete do zákulisia Divadla Andreja Bagara i folklórneho súboru Zobor,

zistíte ako prebieha výcvik psov a dokonca sa na jeden deň môžete stať

sokoliarom. NUD 2021 vám ponúknu tiež zaujímavé informácie o aktuálnej

téme klimatických zmien v poľnohospodárstve, genetike, bezpečnosti

potravín, genetickom predurčení a jeho vplyve na životný štýl a zdravie,

mliečnych proteínových prípravkoch pre športovcov, rastlinách s

adaptogénnym účinkom a ich využití v športovej výžive a i.

Čaká na vás bežecká súťaž s mobilnou aplikáciou, cvičenie tabata,

medziuniverzitný turnaj SPU vs. UKF v e-športe, koncerty kapiel Malalata či

Heľenine oči a množstvo ďalších online podujatí.

Celá referencia >

https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/NUD2021/


Ôsmy ročník Univerzitnej noci

literatúry

Aj ôsmy ročník Univerzitnej noci literatúry, tak ako siedmy a z rovnakého

pandemického dôvodu, bol zorganizovaný online. Organizačný tím tvorený

študentkami a študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod

vedením Dr. Zuzany Bariakovej a Dr. Martiny Kubealakovej z Katedry slovenskej

literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UMB pripravili sedem video

čítaní, ktoré spestrovali sedem večerov aprílového týždňa.

Redaktorka a novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová čítala úryvok z diela

Ottesy Moshfegh Môj rok pokoja a odpočinku. Nasledovala známa

Banskobystričanka, vysokoškolská pedagogička a prekladateľka Paulína

Šedíková Čuhová, ktorá čítala z vlastného prekladu románu Olgy Grjasnowej

Právna nejasnosť jedného manželstva. Oslovenie prijala aj riaditeľka Gymnázia

Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Iveta Onušková a poviedkou Svetlo

predstavila knihu Elizabeth Strout Znova Olive. Detské čítanie zastrešila Eva

Urbanová, literárna kritička a absolventka slovenského jazyka a literatúry na

UMB. Veľké meno v oblasti antidiskriminácie a rovného zaobchádzania, ľudských

práv žien a rodovej rovnosti je Janka Debrecéniová, na UNL si posvietila na

Odkiaľ je život dokonalý autorky Silvie Avallone. Poradkyňa v Európskom

parlamente, Karolína Koščová sa v sobotu večer zmenila na hlas Rachel

Kushner a jej hrdinku z románu Klub Mars. Posledné čítanie patrilo Nadežde

Zemaníkovej, germanistke a prodekanke pre štúdium na Filozofickej fakulte

UMB, absolventke univerzity v Jene. Malenu Ermnan poznáme ako matku Grety

Thunbergovej a autorku citlivého rodinného svedectva Scény zo srdca. 

Čítaj ďalej

https://www.youtube.com/watch?v=_aKnIo5lQtA&t=47s
https://www.umb.sk/aktuality/zeny-citali-zeny.html


Aké sú novinky na sociálnych sieťach?

FIIT STU  

2021-04-30

 Mobilný operátor 4ka umožní študentom FIIT STU nazrieť hlbšie do

telekomunikačného sveta! 

Spoločnosť SWAN Mobile, ktorá operátora 4ka prevádzkuje, sa v

memorande o spolupráci zaviazala podporovať študentov FIIT STU  a ich

vzdelávanie v oblasti mobilných telekomunikačných sietí.  Operátor bude

pravidelne organizovať prednášky a semináre na pôde fakulty, rovnako

konzultovať záverečné práce poslucháčov, či predkladať témy na

spracovanie odborných prác študentmi FIIT STU. ...

„FIIT STU tiež zapožičiame na neurčitú dobu na účely výučby 4G a 5G

základňovú stanicu (vysielač), aby študenti mohli lepšie spoznať tieto

technológie v praxi,“ dodal technický riaditeľ 4ky Patrik Kollaroci. 

Veľmi sa tešíme z tejto spolupráce  a najmä z toho, že našim študentom

dokážeme priniesť do vzdelávania možnosti najmodernejších poznatkov a

skúseností odborníkov z praxe  a tiež vo vybudovaní vlastnej 4G a 5G

siete, na ktorú si budú môcť „siahnuť“ študenti aj prakticky.

https://www.fiit.stuba.sk/…/aktualita/tlacova-sprava-2021-0…

Článok o spolupráci operátora a FIIT STU nájdete tiež tu: 

https://zive.aktuality.sk/…/4ka-ide-spolupracovat-s-fiit-s…/

See more

Like Comment Share
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Apr

26

Týždeň – „Šport (ne)obyčajne“

Mon 07:00 PM (UTC+02:00) · Online event

10 went · 14 interested

UniCup - Univerzitná e-športová liga  

2021-04-27

‼ Začiatok vyvrcholenia univerzitnej ligy je tu ‼

Najlepšie slovenské univerzitné  tímy sa najbližšie víkendy pobijú o

postup do samotného finále! Chýbať samozrejme nebude ani stream s

našimi už dobre známymi komentátormi.

Začíname už tento víkend (1. - 2. 5. 2021)

...

ℹ  Viac info sa dozvieš v článku: https://www.lancraft.cz/n/zaciatok-

vyvrcholenia-stvrtej-sez…

See more

Like Comment Share
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15

EFPTA online conference 2021

Thu 12:00 PM (UTC+02:00) · Online event

35 went · 179 interested

Trnavská univerzita v Trnave 

3,498 followers 

2021-05-04

#Otužovanie je nové #kváskovanie :-)Vedia o tom aj naši

pedagógovia a študenti #TRUNI: dvaja prorektori, jedna študentka,

jeden študent. Ich otužilecké #príbehy sa priam vynorili z chladných

vôd. Začnete po ich prečítaní otužovať aj vy? 

#hardiness #trnava 

Otužovanie: Dúfam, že ma tento zvyk neopustí

https://www.truni.sk/news/v-zdravom-tele-zdravy-duch-alebo-styri-pribehy-ktore-

vas-privedu-k-otuzovaniu

4 Like Comment Share
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Návrhy, komentáre a pripomienky k

portálu zasielajte na e-mail

pripomienky@portalvs.sk

Tento email ste dostali, pretože ste sa

zaregistrovali na našej stránke.

Zrušenie odberu emailov

Nezabudnite sledovať vždy aktuálny zoznam

univerzít, na ktorých priebieha Deň otvorených

dverí (DOD), v sekcii aktualít pre študentov

na stránke portalvs.sk alebo priamo v kalendári,

kde si veľmi ľahko môžete nájsť DOD

na kokrétnych vysokých školách.

Termíny na podávanie prihlášok

Aktuality Portálu VŠ

Konferencie a semináre

Portál VŠ
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