2010vv004 SOLIM
Economic Analysis and Policy Group 3 000 €
Zámerom projektu je vytvoriť priestor pre pravidelné stretnutia študentov, doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov navzájom, ale aj s ľuďmi z praxe a spoločenského života, diskutovať aktuálne
ekonomické a spoločenské otázky, naučiť sa moderným spôsobom ekonomickej analýzy, prezentovať
výsledky vlastného výskumu a vynikajúcich študentských prác a pracovať na spoločných projektoch.
2010vv009 Komora pre medicínske
Medicínske právo - nové výzvy pre
2 500 €
právo - MEDIUS
študentov práva
Projekt podporuje výučbu predmetu Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je to
ojedinelý a perspektívny predmet, ktorý je vedený interaktívnou formou za použitia metód hrania rolí,
simulácií prípadov a analyzovania kauzistík.
2010vv014 Africké centrum
Africké štúdie
2 645 €
Slovenska
Zámerom projektu je podporiť vznik nového predmetu Africké štúdie, ktorý sa bude vyučovať na dvoch
fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. Tento predmet sa bude učiť interaktívnou formou s aktívnou
participáciou študentov, bude prakticky zameraný (možnosť absolvovania stáže) a prednášať budú aj
experti na danú problematiku.
2010vv015 Junior Achievement
Povolanie podnikateľ pokračuje
3 650 €
Slovensko, n.o.
Zámerom je zabezpečiť kontinuitu minulý rok začatého projektu - zavedenie vyučovacieho predmetu
Povolanie podnikateľ - na viacerých vysokých školách. Hlavným cieľom je rozšíriť program na ďalšie vysoké
školy rôzneho zamerania. Projekt sa chce osobitne venovať problematike motivácie mladých žien študentiek - k začiatkom podnikania.
2010vv017 Združenie STROM
Zvyšovanie kvality vysielania
3 000 €
prostredníctvom odborných aktivít
Nosnou myšlienkou projektu sú prednášky odborníkov z oblasti matematiky a informatiky a prednášky
externých učiteľov z oblasti matematiky a informatiky, ktoré ponúknu študentom Pedagogickej fakulty UPJŠ
v Košiciach zvýšenie kvality ich vzdelania. Cieľ chcú dosiahnuť cez zorganizovanie dvoch sústredení a
letnej školy.
2010vv020 Slovenský register
Moderná imunológia na LF UK s
2 000 €
placentárnych
odborným vedením Eurocordu
krvotvorných buniek,
Eurocord - Slovakia
Dôvodom realizácie projektu je umožniť študentom získanie praktických laboratórnych zručností vďaka
vykonávaniu vedeckých experimentov priamo v rámci praktických cvičení medikov. Osvoja si najnovšie
metódy vyšetrení a imunomagnetických izolačných postupov získavania krvných buniek pre účely
vyšetrení. Projekt podporí tento zámer poskytnutím prostriedkov na zakúpenie vybavenia pre laboratórne
cvičenia.
2010vv023 Uni2010, o. z.
BestGuest
4 985 €
Zámerom projektu je do troch rokov (2013) ukotviť iniciatívu BestGuest na území celej SR. Jedná sa o
cyklus viacerých prednášok úspešných jednotlivcov. Rozšírenie tohto konceptu na celé Slovensko by malo
prebehnúť cez školených lokálnych organizátorov.
2010vv026 INESS Inštitút
Eurozóna v kríze - Seminár rakúskej
4 000 €
ekonomických a
ekonómie (SREK)
spoločenských analýz
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. Seminár sa bude realizovať ako intenzívne štvordňové podujatie pre 35 účastníkov.
2010vv027 Klub Dispersus
Computional Statistics 2010
1 000 €
Zámerom projektu je uskutočniť prvé stretnutie študentov a doktorandov odborov využívajúcich
pokročilejšie matematicko-štatistické metódy vo svojom výskume na poli spoločensko-humanitných a
technických vied na seminári "Computational Statistics 2010" v decembri tohto roku v Bratislave.
2010vv028 NATURA, o.z.
Letná škola "Bioinformatika" a
3 000 €
Kuželov seminár
Hlavným cieľom projektu je organizovať letnú školu bioinformatiky pre doktorandov a pokročilých študentov
biologických vied a informatiky. Škola vytvorí potrebný pred stupeň nového medziodborového štúdia
bioinformatiky a tvorby nového študijného programu , ktorý by mal v najbližších rokoch paralelne prebiehať
na dvoch fakultách Univerzity Komenského.

2010vv031 PRO ART n.f.
Vizuálna premena Slovenska
2 000 €
Projekt pozostáva z cyklu na seba nadväzujúcich tvorivých dielní, naplánovaných na niekoľko rokov, ktoré
budú prebiehať na piatich miestach na Slovensku. Projekt sa bude venovať výskumu vizuálnej premeny
Slovenska, ako súčasti európskeho regiónu, jeho postkomunistickej kultúrno-spoločenskej a najmä
vizuálnej premene po dobe socialistického realizmu, prikázanej rovnošate architektonického štýlu a
usporiadania.
2010vv034 Občianske združenie
Optimalizá pre zrakovo a sluchovo
3 000 €
GIMMA
postihnutých študentov
Projekt spočíva v optimalizácii internetového portálu www.uplatnisa.sk, zabezpečujúceho prepojenie medzi
študentmi vysokých škôl a trhom práce, pre študentov so sluchovým a zrakovým postihnutím.
Prostredníctvom série videí v posunkovej reči a optimalizáciou pre zrakovo postihnutých je cieľom
sprístupniť trh práce a informácie o ňom práve tejto skupine študentov a potrebnými úpravami na portáli
študentom uľahčiť hľadanie vhodných pracovných pozícií.
2010vv035 Inštitút pre dobre
Kultúrny rozvoj mesta - vzdelávací
1 500 €
spravovanú spoločnosť modul
Zámerom projektu je implementácia a pilotné overenie inovatívneho vzdelávacieho modulu/kurzu v oblasti
kultúrneho rozvoja regiónu na vysokých školách v Bratislave a jeho následné zaradenie do kurikula
zúčastnených fakúlt. Tímy študentov budú projektovou formou pracovať na vybraných problémoch
miestnych kultúrnych organizácií, čím prispejú k samotnému kultúrnemu rozvoju mesta a regiónu.
2010vv036 Európsky výskumný
InterCo Košice - medzinárodná
2 500 €
ústav pre vzdelávanie
vedecká konferencia
turizmu
InterCo Košice je názov medzinárodnej konferencie, ktorá má za cieľ prispieť k rozvoju vedeckej činnosti a
zvýšiť angažovanosť študentov a učiteľov na vysokých školách. Témy prednášok budú zamerané na
ekonómiu, manažment, IT a turizmus. V rámci projektu sa budú realizovať aj sprievodné aktivity na
stimuláciu študentov ako napr. : Junior Paper - súťaž o študentský výskumný článok a tzv. SellZourIdeas,
súťaž o najlepšie spracovaný podnikateľský zámer.
2010vv037 Občan, demokracia a
Od teórie k praxi : interdisciplinárny
2 000 €
zodpovednosť
kurz o diskriminácii
Obsahom projektu realizovaného v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty UK je vytvorenie
a otestovanie interdisciplinárneho nepovinne voliteľného teoreticko-praktického kurzu o diskriminácií, ktorý
bude po svojom otestovaní na katedre psychológie ponúknutý ako celo univerzitný kurz. Cieľom bude
vytvoriť vzdelávací syllabus, ktorý bude pripravovať mladých profesionálov na akčný výskum a aktivity
presadzujúce princíp nediskriminácie.
2010vv038 Akademická rankingová Rozvoj ekonomickej vedy v teórií a
2 000 €
a ratingová agentúra
praxi - II
Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu doktorandského štúdia v ekonomických disciplínach. Medzi
hlavné aktivity projektu patrí vypracovanie metodiky doktorandského štúdia a experimentálne ju overiť v
akademickom roku 2010/2011. Výstupom z projektu bude publikovaná Príručka - Metodika doktorandského
štúdia, ktorú môžu využiť ďaľšie ekonomické fakulty.

