
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

     NICE − Network for Innovation in                        
Career Guidance and Counselling in Europe                                     

V dňoch 28. − 30. mája 2015 sa uskutočnila v Aule             

Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity                 

v Bratislave   6. medzinárodná konferencia projektu 

ERASMUS NICE − Network for Innovation in Career 

Guidance and Counselling in Europe  (Sieť pre inovácie 

v kariérovom poradenstve v Európe), organizátorom 

ktorej bola Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Útvar medzinárodných vzťahov STU  a  Karls Ruprecht 

Universität  v Heidelbergu, Ústav pre vzdelávanie a 

vedu. Konferencie sa zúčastnilo 140 účastníkov z 45 

univerzít  a odborných  inštitúcií z 30 krajín Európy. 

Medzinárodná konferencia sa konala pod záštitou 

rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Roberta Redhammera, v neprítomnosti ho zastupoval 

prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Štefan 

Stanko, ktorý pozdravil účastníkov a odovzdal 

koordinátorke projektu Christiane Schiersmann z Karls 

Ruprecht Universität v Heidelbergu ďakovný list rektora 

STU, za úspešné, niekoľkoročné vedenie a  výsledky 

projektu NICE (2009 − 2015). 

Význam konferencie zdôraznila účasť generálneho 

riaditeľa sekcie vysokých škôl a vedy Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Petra Plavčana, ktorý osobne prišiel pozdraviť 

účastníkov konferencie.   
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V rámci plenárneho rokovania odznelo niekoľko zaujímavých 

prednášok, najmä členky Európskeho parlamentu, Generálneho 

riaditeľstva  pre hospodárske a vedecké politiky Susanne Kraatz  

„Profesionalizácia celoživotného kariérového poradenstva pre  

zamestnanosť a sociálne začlenenie v Európe − Perspektívy 

európskych politík“, ako aj Christiane Schiersmann „Európske 

kompetenčné štandardy  pre akademické vzdelávanie kariérových 

poradcov − Priority a výzvy“. Súčasťou konferencie boli tematické  

workshopy, ktoré vytvorili priestor nielen na prezentácie zástupcov 

viacerých univerzít a inštitúcií, ale i na  vzájomnú diskusiu.   

Na záver konferencie účastníci podpísali MEMORANDUM 

o spolupráci vo vzdelávaní a výskume a jeho ďalšom rozvoji 

v  súlade s európskymi prioritami celoživotného vzdelávania 

a celoživotného kariérového poradenstva. 
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Projekt NICE II sa realizuje s podporou Európskeho spoločenstva, 
ako súčasť  Programu celoživotného vzdelávania,  
podprogramu ERASMUS Akademickej siete.  

 

                 

  


