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NADÁCIA TATRA BANKY: VÝZVA KVALITA VZDELÁVANIA 
  

Nadácia Tatra banky aj tento rok otvorila program Kvalita vzdelávania v novom jarnom termíne s uzávierkou 
v piatok 24.5.2019 o 24:00. O podporu vo výške do 5000 € sa môžu uchádzať projektové tímy zo slovenských 
vysokých škôl. Cieľom programu je podporiť aktivity, ktoré obohatia konkrétny študijný program, predmet 
alebo tému vysokoškolského vzdelávania s dôrazom na nasledujúce kritériá: 
Základné kritérium: aktivity budú realizované v škole, súvisia s procesom vyučovania a základný vyučovací 
proces obohatia o nové poznatky, informácie, prístupy či metódy. 
Ďalšie kritériá: projekty by mali 

• obsahovať aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vyučovania s praxou a na zlepšenie 
pripravenosti študentov na prax, 

• obsahovať aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania, 
• zlepšovať obsah alebo formu súčasného vyučovacieho procesu či predmetu, 
• rozširovať poznanie v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov či disciplín, 
• zlepšovať vzdelávacie, ale aj organizačné metódy a metodiky, 
• mať priamy vplyv na kvalitu vyučovania študentov tej školy, ktorá projekt predloží, 
• rozvíjať vedeckú/odbornú činnosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov na 

vysokých školách, 
• podporovať aplikovanie získaných poznatkov v praxi, 
• mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane, po použití finančného príspevku, 
• zlepšiť spoločenskú angažovanosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov vysokých 

škôl. 
Z projektu nemožno hradiť bežné výdavky vysokých škôl, beánie a štandardne ani mzdy. Obdobie realizácie 
treba plánovať medzi septembrom 2019 a novembrom 2020. 
Projekt sa podáva výlučne elektronicky. Elektronickú verziu projektu pošlite, prosím, kvôli evidencii a potrebe 
informovania vedenia aj na Projektové stredisko FCHPT. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
 

AMCHAM MENTOR NETWORK PROGRAM 
  

Americká obchodná komora v Slovenskej republike spúšťa už dvanásty ročník svojho Mentor Network 
programu. Program je určený pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl a jeho cieľom je 
sprostredkovať im kontakty na top ľudí z biznisu a poskytnúť im možnosť dostať osobného mentora z radov 
riaditeľov slovenských pobočiek významných slovenských a nadnárodných firiem, ktorý im poradí v otázkach 
kariérneho rastu. Zaregistrovať sa možno do 10.5.2019. 
Viac informácií aj možnosť prihlásenia sa nájdete na stránke www.mentornetworkprogram.sk.  
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://www.casopismisa.cz/vtipy.htm. 

 VÝZVA NATO 
 

Pripomíname, že najbližšia 
uzávierka výzvy projektov NATO 
bude 1.6.2019. NATO podporuje 2- 
až 3-ročné výskumné a rozvojové 
projekty venujúce sa niektorej z 
bezpečnostných priorít organizácie, 
(kyberbezpečnosť, energetická 
bezpečnosť, ochrana proti 
chemickým a biologickým zbraniam 
a pod.). Treba mať spoluriešiteľa z 
partnerských krajín mimo NATO. 
Viac informácií nájdete priamo na 
stránke programu. 
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