Grantový program Vedieť viac

PODPORENÉ PROJEKTY

Číslo projektu

Organizácia

Názov projektu

2012vv001

Bratislavská
Akademická
Spoločnosť –
Paneurópska
univerzita, n.o.

Zvyšovanie právneho
vedomia seniorov

Podporená suma
1 550,00 EUR

Za účelom zvyšovania právneho vedomia seniorov Fakulta práva PEVŠ
v tomto akademickom roku otvorila prvý ročník programu celoživotného vzdelávania „Základy práva“. Realizuje sa formou záujmového nekvaliﬁkačného
vzdelávania seniorov (UTV), ktorým účastník uspokojuje svoje záujmy, zapája
sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
Cieľom je rozšíriť vzdelávanie v nasledovných oblastiach:
• rozšíriť teoretickú základňu poznatkov seniorov o praktické návody a postupy, ako riešiť niektoré kritické životné situácie, prostredníctvom vydania
publikácie, ktorá by im poskytla stručné návody ako si chrániť majetok, ako
reagovať na korupčné správanie, ako postupovať, keď sa stanú obeťou
trestného činu a pod.
• zabezpečiť exkurzie napr. do ústavu na výkon trestu alebo do Kriminalistického a expertízneho ústavu
• knižne vydať semestrálne práce absolventov.

Obsah projektu

2012vv004

INESS – Inštitút
ekonomických
a spoločenských
analýz

Seminár rakúskej
ekonómie IV (SREK)

2 500,00 EUR

Cieľom je zlepšiť kvalitu ekonomickej výučby pre vybraných budúcich lídrov
prostredníctvom komplexného ekonomického seminára so zaujímavými lektormi. Seminár rakúskej ekonomickej školy bude venovaný okrem teoretickej
bázy tohto ekonomického smeru aj aplikáciám v bežnom živote, investovaní
či hospodárskej politike, čím má pomôcť pri zlepšovaní kvality výučby ekonómie a ponúknuť študentom alternatívu k výučbe poskytovanej v súčasnosti
na slovenských vysokých školách. Seminár sa bude realizovať ako intenzívne
štvordňové podujatie pre 35 účastníkov. Výučba bude prebiehať systémom
prednášok, po ktorých bude nasledovať diskusia o preberanej téme a práca
v skupinách riešiacich praktické problémy (workshopy). Napriek zvýšenej
frekvencii návštev renomovaných zahraničných lektorov chýba platforma na
intenzívnejšiu prácu so študentmi a prácu s literatúrou. Absolventi akadémie
získajú certiﬁkát.

2012vv008

UniValue o.z.

Hodnotenie kvality
výučby na vysokých
školách

2 650,00 EUR

Zámerom projektu je zvyšovanie kvality výučby na vysokých školách
prostredníctvom elektronickej ankety realizovanej zanietenými študentami
jednotlivých fakúlt z celého Slovenska. Hlavnou aktivitou, ktorou chcú tento
cieľ dosiahnuť, je vytvorenie univerzálnej ankety, ktorá bude voľne dostupná
pre záujemcov z každej fakulty, ktorých plánujú zároveň aktívne organizačne a technicky podporovať. Očakávaním je, že výsledky ankety nastavia
fakultám reálny obraz o kvalite ich výučby a pomôžu vyučujúcim zlepšovať
sa. Cieľom je, aby do 5 rokov mala každá fakulta na Slovensku elektronické
a transparentné hodnotenie výučby, vďaka ktorému budú môcť študenti
aktívne ovplyvňovať kvalitu na svojej fakulte.

2012vv009

PDCS, o.z.

Aktívna mládež
v globálnom svete

2 390,00 EUR

Zámerom projektu je obohatiť vzdelávanie a praktickú prípravu študentov
VŠ, ktorí prejavujú záujem o problematiku riešenia konﬂiktov a rozvojovej
spolupráce. Projekt rozšíri ich vedomosti a najmä praktické zručnosti v týchto
oblastiach. S týmto cieľom absolvujú sériu 10 hier/simulácií s rôznymi kontextami a problémami, čo im pomôže získať prax vo vyjednávacích postupoch
a mediácii a oboznámiť sa so situáciou v konﬂiktných regiónoch sveta.

2012vv010

Slovenská debatná
asociácia

Vysokoškolské
debaty v Bratislave
a na Slovensku

2 500,00 EUR

Hlavným cieľom projektu je učiť slovenských vysokoškolákov kriticky myslieť,
vystupovať pred publikom a pracovať v tíme prostredníctvom formálnej
debaty, čím sa zároveň zvyšuje aj ich prínos do vyučovania, posilňuje ich
postavenie na trhu práce a v spoločnosti vôbec. V rámci ich aktivít chcú
obnoviť aktivitu Bratislavského debatného klubu, čím podporia zároveň aj tie
ostatné v iných regiónoch Slovenska. Zároveň by zorganizovali vzdelávacie
a súťažné podujatia, čím by zvýšili motiváciu študentov sa zapojiť. Tak by sa
zvýšilo povedomie o formálnej debate a preniesli by ju aj do formálneho vzdelávacieho procesu. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú študenti Univerzity
Komenského (UK), ale ich aktivity budú otvorené aj študentom ďalších škôl.
Projekt zároveň oslovuje pedagógov UK

Číslo projektu

Organizácia

Názov projektu

2012vv012

Inštitút pre verejné
otázky

Využitie expertízy
IVO na skvalitnenie
výuky VŠ

Podporená suma
3 000,00 EUR

Cieľom projektu je využiť a ďalej zhodnotiť poznatkovú bázu expertov IVO
v oblastiach, v ktorých IVO dlhodobo uskutočňuje svoje výskumné aktivity,
vo vyučovacom procese na Univerzite J. Selyeho. Experti IVO od polovice
90. rokov mapujú celkový priebeh transformácie spoločnosti, faktory, ktoré ho
podmieňujú, analyzujú dosiahnuté výsledky a problémy. Viaceré výskumné
a publikačné projekty IVO (Súhrnná správa o stave spoločnosti, Aktuálne
problémy Slovenska, IVO Update, IVO Barometer, Mentálne mapy Slovenska...) vytvorili expertízny rezervoár, využitie ktorého vo vysokoškolskom
prostredí môže prispieť k rozšíreniu tematického záberu a väčšej adresnosti
vyučovacieho procesu. Projekt spočíva v príprave a realizácii prednáškovo-seminárneho kurzu v letnom semestri 2013 na Pedagogickej fakulte Univerzity
J. Selyeho v Komárne. Študenti budú aktívne zapájaní do procesu výučby
workshopovou metódou.

Obsah projektu

2012vv013

Kempelen Inštitút

Moderná ekonómiaKomparatívna
ekonómia v Komárne

2 500,00 EUR

Univerzita J.Selyeho v Komárne v oblasti ekonómie nemá dostačujúcu
odbornú silu pre Moderné predmety ekonómie, ako medzinárodná komparatívna ekonómia. Aktivity, ktoré by boli vhodné práve pre cezhraničné oblasti,
sú konferencie, prednášky, a to hlavne komparácia ekonómie Slovenska
a Maďarska. Predmet bol v minulosti veľmi obľúbený študentmi, pretože si
vedeli sumarizovať hlavné rozdiely ekonomiky medzi dvomi štátmi aj v súvislosti régia EÚ, predtým ako v niektorých z nich začnú po univerzite pracovať.
Už to nepatrí do agendy voliteľných predmetov z dôvodu nedostupnosti
profesorov, súhlas dekana na agendu majú, chýbajú ﬁnancie pre zahraničnú
literatúru, pozvánku expertov a konferencie. Inštitút Kempelen pozve na
konferencie a na prednášky modernej ekonómie zahraničných profesorov
(HU, CZ), odborníkov z oblasti komparatívnej ekonómie, zároveň zabezpečí
know how a transfer vedomostí.

2012vv016

Ynet

How-Know

1 160,00 EUR

Cieľom tohto projektu je poskytnúť najmä študentom vysokých škôl,
pedagógom a odborníkom z praxe možnosť zvyšovať úroveň svojich, najmä
praktických vedomostí nad bežný rámec. Tento rok zorganizujú konferenciu
so zameraním na bezpečnosť v IT. Prioritou projektu je, aby konferencia oslovila nielen starších študentov so skúsenosťami, ale aj začínajúcich študentov,
aby sa oblasti bezpečnosti počítačových systémov venovali. Na konferenciu
pozvú účastníkov z rôznych odvetví ako bankovníctvo, telekomunikačné technológie a iné, aby mali študenti informácie z rôznych oblastí komerčnej sféry.
Naplánovaná je aj účasť členov známej slovenskej komunity Progressbar
s bohatými skúsenosťami z praxe.

2012vv021

IREAS Slovensko
n.o.

Nové prístupy
v ekonomickom
výskume a vzdelávaní

3 000,00 EUR

Hlavným cieľom tohto projektu je rozvoj interdisciplinárnosti v ekonómii,
zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomickej vedy na poli
medzinárodného výskumu a vzdelávania a podpora rozvoja vedomostnej
spoločnosti. Tento cieľ chcú dosiahnuť troma nosnými aktivitami: 1. hosťovaním a prednáškami významných medzinárodných ekonómov pôsobiacich
v interdisciplinárodnom výskume a ich zapájaním do vzdelávania na II.
a III. stupni vysokoškolského štúdia v SR. 2. rozvojom výskumu v oblasti
interdisciplinárnych vied na Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave,
ale i v rámci odbornej ekonomickej verejnosti na Slovensku. 3. podporou
tvorivého ekonomického myslenia žiakov základnýh škôl prostredníctvom
výukového cyklu: Vedecké experimenty ako ich nepoznáme: Budúcnosť
lesa- naša spoločná voľba?

2012vv025

Uni2010

Rozbehni sa!
Academy

3 425,00 EUR

Zámerom projektu je pripraviť platformu Rozbehni sa! Academy, ktorá
umožňuje každému VŠ študentovi rozbehnúť vlastný projekt do podoby
úspešného podnikania. V tomto roku ju chcú pilotne odskúšať a následne
rozšíriť na celé Slovensko. Rozbehni sa! Academy nadväzuje na cyklus
BestGuest prednášok, ktoré sa už viac ako 2 roky realizujú na slovenských
vysokých školách.

2012vv026

Schola Philosophica

One week with Peter
Gärdenfors

2 000,00 EUR

Projekt umožní poskytnúť otvorené ﬁl. a kognitívno-vedné semináre (študentom, pedagógom i širšej odbornej a laickej verejnosti) s popredným vedcom
v oblasti CogSci (zakladateľ 1. CogSci prac. na svete, 1. dizertácia, 1. humanlab) a jeho vnímanie prínosu ﬁlozoﬁe do CogSci výskumu, praktickejšie
využitie ﬁlozoﬁe v súčasnom na trh a informačnú spoločnosť zameranom
prostredí. Projekt umožní rozšírenie a skvalitnenie vzdelávania v rámci už
existujúcich programov ﬁlozoﬁa a psychológia a zlepšovanie ped. metód, rozvoj vedeckých postupov, aplikáciu najnovších výskumov v procese prípravy
nového študijného plánu CogSci na FF TU. Umožní porovnanie a čerpanie
poznatkov pri tvorbe programu v anglickom jazyku a využitie skúseností
spolupráce humanitných vied s podnikateľským a verejným sektorom.

Číslo projektu

Organizácia

Názov projektu

2012vv027

Akademická
rankingová
a ratingová agentúra

Hodnotenie fakúlt
vysokých škôl 2012

Podporená suma
3 125,00 EUR

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl je už sedem rokov nosným projektom
Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA). Projekt vychádza
z myšlienky, že kvalita školstva sa dotýka celej spoločnosti a podmieňuje
jej rozvoj. Keďže predpokladom kvality je možnosť jej hodnotenia, poslaním
akademického rankingu je prispievať k zlepšeniu kvality školstva cez väčšiu
konkurencieschopnosť hodnotených projektov. Aktivity projektu spočívajú
v zbere, kategorizácii a vyhodnotení verejne dostupných a overiteľných
údajov o fakultách vysokých škôl, ktoré sú následne zoradené do rebríčka
v skupinách podľa svojho zamerania.

Obsah projektu

2012vv030

Romano kher –
Rómsky dom

Amari Luma – Náš
svet

1 600,00 EUR

Cieľom projektu je zamerať sa na hlavné aktivity: 1. Organizovanie diskusných fór: S pomocou študentov a pedagógov Katedry etnológie a kultúrnej
antropológie FF UK organizovať diskusné fóra na pôde katedry na témy
spojené s Rómami aj pre študentov iných vysokých škôl a záujemcov
z verejnosti. 2. Pokračovanie tvorby rómskej internetovej encyklopédie: Cez
informačný portál rómskej internetovej encyklopédie Amari luma – Náš svet
zapojíme študentov do tvorby hesiel a rozvoja média, ktoré budú využívať študenti stredných a vysokých škôl, odborníci, novinári, ale aj široká verejnosť. 3.
organizovanie a uskutočnenie etnograﬁckého výskumu v rómskej osade, ktorého výstupom bude študentská práca pripravená za asistencie pedagóga.

2012vv031

PRO ART, n.f.

Šperk Stret 2012

1 500,00 EUR

Projekt medzinárodnej konferencie Šperk Stret 2012, ktorý pravidelne
organizuje ateliér s+m+l_XL Kov a šperk na VŠVU v Bratislave nadväzuje na
predchádzajúce rozmanité aktivity ateliéru rozširujúce povedomie o oblasti
slovenského výtvarného šperku nielen na domácej pôde. Koncepcia
projektu- retrospektívnej výstavy ateliéru v Slovenskej národnej galérii, série
workshopov uskutočnených v priestoroch školy a predovšetkým dvojdňovej
odbornej konferencie – je budovaním tradície napomáhajúcej európskej
integrácii umenia a kultúry prostredníctvom výtvarného media- šperku.

2012vv034

Inštitút pre dobre
spravovanú
spoločnosť

Kultúrny rozvoj
mesta – inovatívny
vzdelávací modul

2 000,00 EUR

Projekt prináša modernú formu vzdelávania do akademického učebného
procesu na úrovni výberového diplomového seminára. Zámerom projektu
je poskytnúť možnosť študentom troch vysokoškolských odborov prepojiť
obsah ich vzdelávania s potrebami praxe. Ich práca v interdisciplinárnych
tímoch bude smerovať k implementácii a realizácii vlastných mikroprojektov,
ktorých výsledky odprezentujú ako konkrétne riešenia zistených reálnych
problémov v kultúrnom rozvoji mesta Bratislava. Predkladateľ projektu sa týmto snaží podporiť tvorivý talent formou moderného vzdelávacieho projektu,
ktorého cieľom je aktívna občianska úloha a sieťovanie mladých ľudí, zlepšenie ich vstupu na trh práce a rozšírenie vzdelávacieho procesu študentov
o nové poznatky zo svojho odboru ako aj zo spolupracujúcich odborov.

2012vv037

Združenie STROM

Odborný
a osobnostný rast
študenta prírodných
vied

1 500,00 EUR

Nosnou aktivitou tohto projektu sú aktivity pre skvalitnenie príprav študentov
a budúcich absolventov z oblasti prírodných vied, ktoré ponúknu študentom
zvýšenie kvality ich vzdelania. V rámci Letnej školy ako aj ďalších sústredení
chcú okrem iného podporiť záujem študentov o predávanie si získaných
skúseností nadobudnutých v rámci aktivít a ich aktívne zapojenie sa do
skvalitňovania spoločnosti. Počas projektu prebehnú nasledovné aktivity:
matematické a informatické súťaže vysokoškolákov; sústredenia a letné školy
pre študentov a seminár Bez(a)Dis.

2012vv042

Komora pre
medicínske právoMEDIUS, o.z.

Universitatis
Disputatione –
Interaktívne diskusie

1 600,00 EUR

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom štyroch interaktívnych diskusií,
ktoré sú naplánované na zimný semester akademického roka 2012/2013.
Diskusie budú určené predovšetkým študentom medicíny a práva. Diskusie
budú vedené interaktívnym spôsobom. Hlavnými aktérmi budú 3-5 pozvaní
diskutéri z rôznych oblastí, ktorí sa vyjadria k téme diskusie, pričom publikum
je motivované k tomu, aby do diskusie zasahovalo svojimi podnetmi, otázkami a postrehmi.

