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NADÁCIA TATRA BANKY – VZDELANIE PRE INŠTITÚCIE
Nadácia Tatra banky podporí v rámci svojho grantového programu Vzdelanie pre inštitúcie sumou do výšky
5 000 eur inštitúcie, ktoré sa venujú vysokoškolskému vzdelávaniu. Ambíciou grantového programu je
priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu
svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe. Podporia sa aktivity, ktoré
obohatia konkrétny študijný program, predmet alebo tému vysokoškolského vzdelávania.
Snahou je prostredníctvom grantovej podpory finančne:
 prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách,
 prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti
vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové, moderné poznatky a informácie z prostredia
domácej či zahraničnej vedy,
 pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal
prístupnejším a aktuálnejším a aby tak umožňoval študentom využiť potrebné vedomosti a zručnosti
pri uplatňovaní sa na trhu práce,
 podporiť tých, ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, podporiť odborný rast
pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status
vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.
Termín odovzdania projektov je do 26.9.2022. Realizáciu projektu je potrebné naplánovať od začiatku
decembra 2022 do konca novembra 2023. Viac informácii nájdete tu.
O podávaní projektu je nutné informovať Projektové stredisko FCHPT.

EIT RIS EDUCATION EXPERIMENTS 2022
EIT RIS (EIT Regional Innovation Scheme) ponúka podporu pre vzdelávacie experimenty – krátke/pilotné
projekty, ktoré testujú nové spôsoby reagovania na výzvy v rámci vzdelávania a rozvoja zručností v boji proti
klimatickým zmenám. V tomto kontexte je experiment test alebo pilotný projekt vykonávaný s
cieľom naučiť sa alebo zistiť, či niečo funguje. Program EIT Climate-KIC ponúka spolufinancovanie v
minimálnej výške 50 % (až do maximálnej výšky 20 000 EUR) pre predložené projekty zaoberajúce sa touto
tematikou v dĺžke trvania od septembra 2022 do konca decembra 2022. Tento rok môžu byť
spolufinancované štyri experimenty. Prihlášku je potrebné odoslať do 8.7.2022 na adresu eduex@climatekic.org. Viac informácií nájdete tu.

RSC OPEN-SOURCE TOOLS FOR
CHEMISTS
Royal Society of Chemistry ponúka
príležitosť zúčastniť sa online bezplatného
workshopu, ktorého účastníci budú mať
možnosť vyskúšať si rôzne softvéry
s otvoreným zdrojovým kódom z rôznych
oblastí chémie. Hlavnou témou workshopu
bude spôsob výpočtu elektrostatickej a
tvarovej podobnosti molekúl pomocou
open-source nástroja ESP-Sim. Online
workshop bude prebiehať 22.6.2022 od
14:00-16:00. Viac informácií a registračný
link nájdete na tejto stránke.
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