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SEMINÁR: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP
Postdoktorandské štipendiá (PF) Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) zvyšujú tvorivý a inovatívny
potenciál výskumníkov, ktorí majú doktorát (max. 8 rokov) a chcú získať nové zručnosti prostredníctvom
medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility. Ide o podporu zahraničných výskumníkov,
ktorí by chceli vykonávať svoj výskum v hostiteľskej inštitúcii (napr. FCHPT STU) alebo výskumníkov z našej
inštitúcie, ktorí majú záujem odcestovať a vykonávať svoj výskum v zahraničnej organizácii. V tejto súvislosti
národný kontaktný bod pre MSCA pozýva záujemcov o podanie projektu MSCA PF na online workshop, ktorý
sa uskutoční online 22.6.2022 v čase od 9:00 do 14:45. Na workshop je potrebné sa registrovať, a to zaslaním
CV v angličtine, stručného zoznamu publikácií a informácií o podávanom projekte (kde sa projekt bude
realizovať, kontaktná osoba) na adresu zuzana.reptova@cvtisr.sk, a zároveň na alzbeta.lapsanska@stuba.sk.
Po úspešnej registrácii Vám bude poslaný link na pripojenie k workshopu, ktorý bude celý prebiehať
v angličtine. Na školení sa zúčastní hodnotiteľ projektov MSCA, odborník na prierezové otázky, ktorý
kandidátom predstaví príklady úspešných projektov a hodnotiace správy z minulých rokov. Termín na
predloženie projektu je 14.9.2022.

WEBINÁRE O POUŽÍVANÍ AUTORSKEJ PLATFORMY SCIFLOW
Helmholtzov inštitút, Inštitút Maxa Plancka pre dejiny umenia, Štátna a univerzitná knižnica v Göttingene a
Technologický inštitút v Karlsruhe organizujú sériu bezplatných stredajších webinárov o rôznych témach
súvisiacich s písaním a publikovaním odborných publikácií pomocou autorskej platformy SciFlow. Uskutočnia
sa nasledovné webináre:
 15.6.2022 Vytváranie a formátovanie monografií a kvalifikačných prác
 23.6.2022 „Best practice“ v oblasti písania a spoluautorstva vedeckých článkov
 30.6.2022 Vydávanie vedeckého časopisu formou diamond open access
 7.7.2022 Štandardy otvorenosti pre písanie a citovanie
Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete na tomto linku.

CHEMICKÉ HORIZONTY: PRELOŽENIE PREDNÁŠKY
Prednáška Ing. Ivana Janotku, DrSc. z cyklu Chemické horizonty, o ktorej sme vás už informovali, sa z dôvodu
štrajku učiteľov prekladá o týždeň na 22.6.2022 o 14:00. Viac informácií nájdete tu.

EIT FOOD: THE CULTIVATED MEAT
INNOVATION CHALLENGE
Vývoj „pestovaného mäsa“ ponúka obrovský potenciál na
vybudovanie
udržateľnejšieho
a
bezpečnejšieho
potravinového systému. Súčasné náklady na bunkové
kultivačné médiá sú však na produkciu kultivovaného mäsa
vo veľkom meradle vysoké. EIT Food v strategickom
partnerstve s The Good Food Institute Europe vyzývajú
výskumníkov zo všetkých foriem organizácií, aby sa zapojili
do výzvy The Cultivated Meat Innovation Challenge.
Úspešným projektom bude sponzorovaný ďalší rozvoj ich
produktu a jeho implementácia na trh. 4 najzaujímavejšie
projekty budú ocenené sumou 100 000 €. Súťaž Cultivated
Meat Innovation Challenge je otvorená do 30.9.2022.
Informačný webinár sa uskutoční 14.6.2022 o 11:00.
Viac informácií o výzve, ako aj link na infowebinár sú
k dispozícii na tomto linku.
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