
 

 

Vedenie       
11.11.2019  
 
 

Semináre na rozvoj vedecko-výskumných kompetencií 
doktorandov 
  
Predkladá: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.  
                              prorektor                              
  
Vypracoval:       Ing. Mgr. Mária Búciová  
                             Vedúca Útvaru vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce 
 
Zdôvodnenie: V rámci ďalšieho vzdelávania doktorandov a mladých výskumných 

pracovníkov organizuje Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej 
spolupráce semináre, ktoré tvoria zárodok budúcej Doktorandskej školy 
STU, ktorá  sa zameria na rozvoj soft skills  a dá im  do budúcnosti 
koncepčnejší a ustálenejší charakter. 

 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU berie na vedomie organizovanie seminárov na rozvoj vedecko-

výskumných kompetencií doktorandov 
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20. zasadnutie V STU, 11.11.2019 
Semináre na rozvoj vedecko-výskumných kompetencií doktorandov  

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 
 

EURAXESS je iniciatíva Európskej komisie zameraná na služby pre výskumných 
pracovníkov v 40 krajinách Európy, na Slovensku podporovaná Ministerstvom               
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Ako písať projekty  
Abeceda prípravy grantových žiadostí 

 
Kedy: 15. november 2019 

Kde: Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava, miestnosť 
č. A212 (1. posch.) 

Pre koho: doktorandi všetkých fakúlt STU 

 

 
Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce v spolupráci s EURAXESS 
Slovensko (SAIA, n. o.) v rámci ďalšieho vzdelávania doktorandov a mladých výskumných 
pracovníkov organizuje workshop, ktorý vám pomôže urobiť prvé kroky pri písaní 
výskumných projektov. Workshop je určený doktorandom, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosti 
s prípravou žiadostí o grantové financovanie výskumných projektov. Jeho cieľom je 
poskytnúť doktorandom prehľad o rôznych možnostiach grantového financovania výskumu 
a upriamiť ich pozornosť na špecifiká písania grantových žiadostí. 
 
Program: 
9:00 – 9.10 Otvorenie a predstavenie cieľov workshopu 

Ján Szolgay, STU 
9:10 - 9.30 Prehľad grantových schém na financovanie výskumu  

Andrej Takáč, STU 
9.30 – 10.15 Čo je dobré vedieť, kým začnete s písaním projektov: krátky úvod do 

špecifík grantových žiadostí 
Janka Kottulová, EURAXESS Slovensko 

10.15 – 10.30  Prestávka s občerstvením 
10.30 – 12.30 Praktický workshop: ako vytvoriť základný rámec projektu 

EURAXESS Slovensko  
 
Registrácia: 

Registrácia je otvorená do 12. novembra 2019 na portáli EURAXESS v sekcii 
Aktuality: www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/ako-pisat-projekty  
 

http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/ako-pisat-projekty

