Podporené projekty v grantovom programe Vedieť viac za rok 2008
Predkladateľ
projektu

Názov projektu

Anotácia k podporenému projektu

Podporená
suma

Nie, radšej knihu...

Založenie knižnice 100 odporúčaných
knižných titulov a 10 odborných periodík na
UMB, realizácia prieskumu investície
študentov do kníh a časopisov, založenie
web-stránky, realizácia 4 workshopov.

132 000

Vybudovanie
univerzitného
výskumného centra pre
predgraduálnych a
postgraduálnych
študentov v Centrálnom
zvieratníku UPJŠ KE

Zakúpenie fluorescenčnej nadstavby na
mikroskop ako súčasti vybavenia
experimentálneho pracoviska.

100 000

Pro Archeologia
Classica

Metódy klasickej
archeológie v praxi: kurz
terénneho výskumu

Dva trojtýždňové letné tréningové kurzy na
terénnom výskume antickej pamiatky,
priebežné praktické cvičenia zamerané na
výuku progresívnych nedeštruktívnych metód
na predmete Teória a prax archeologického
výskumu

100 000

Spoločnosť pre
regionálnu vedu a
politiku

Learn more and publish!

Nákup seminárnej techniky na skvalitnenie
výučbového procesu.

60 000

Klub absolventov a
priateľov EF ZU
Žilina

Letná škola únavy
materiálov 2008

5-dňové medzinárodné vzdelávacie podujatie
pre 60 doktorandov a študentov (30 zo SR)

47 400

PRO ART,n.f.

Sklársky workshop a
Figurama 2008

Workshop realizovaný v 2 sklárskych dielňach
a sympózium figurálnej kresby s
medzinárodným zastúpením (výstupom je
katalóg)

110 000

Fakultné a medzinárodné kolo študentskej
vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ)

75 000

Uni2010

Nadácia UPJŠ KE

Občianske
združenie Priatelia
Aloisiana

Medzinárodná
konferencia študentskej
vedeckej a odbornej
činnosti

Independent
Traders Club

Obchodník

Asociácia Divadelná
Nitra

Ako na divadlo

Institute of Next
eneration Networks

ik - Kompas

PAF - priatelia
autentického folklóru

Poznávanie a tvorivé
rozvíjanie slovenskej
tradičnej hudby a tanca

Doprava a spoje,
o.z.

Virtuálne centrum
riadenia dopravy

Realizácia odborných diskusií a seminárov
a budovanie špecializovaného knižného fondu
na pozdvihnutie úrovne zručností študentov
v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi
na kapitálových trhoch.
Vybraní študenti umenovedných,
spoločenskovedných a umeleckých odborov
sa zúčastnia so sprievodom divadelného
teoretika naštudovania 3 divadelných
inscenácií
Organizácia workshopov - diskusných
popoludní s odborníkom v danej problematike
(3-4h), výstupom bude videozáznam
Realizácia tvorivých dielní (odborné
prednášky o tradičnej hudbe a tanci, zvukové
a obrazové prezentácie, stretnutia s
autentickými interpretmi, praktická výučba hry
na ľudových hudobných nástrojoch)
Zakúpenie dopravno-plánovacieho softvéru,
štatisktického softvéru, počítača a zahraničnej
literatúry ako súčasti Virtuálneho centra
riadenia dopravy a realizácia prednášok od
odborníkov z praxe.

95 000

71 000

66 000

80 000

67 000

