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PROJEKTY MLADÝCH – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
Dňa 31.7.2022 sa končia projekty mladých pre výzvu 2021. Riešitelia pridelených grantov sú preto povinní
predložiť záverečnú správu o riešení projektu a správu o finančnom čerpaní pridelených prostriedkov, a to
mesiac od ukončenia riešenia projektu. Súčasťou správy bude zhodnotenie užitočnosti projektu a kópie
publikovaných výstupov (publikácie v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií a pod.). Záverečná
správa je podkladom pre záverečné hodnotenie plnenia úloh. Záverečnú správu je potrebné predložiť do
31.8.2022 do 13:00 na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD. a samotný dokument správy
zaslať na jana.zavacka@stuba.sk. Riešiteľom túto skutočnosť pripomenieme aj separátnym e-mailom.

EIT FOOD: RIS INSPIRE SUMMER PROGRAMME
EIT Food RIS Inspire Summer Programme hľadá inovatívne nápady na vybudovanie potravinového systému
vhodného pre budúcnosť, ktorý bude produkovať zdravé a udržateľné potraviny pre všetkých a podporu
podnikania a inovácií študentov. Pre študentov je to jedinečná príležitosť pracovať ako tím na start-up
projekte so študentmi z celej Európy, získať zručnosti a nadviazať kontakt prostredníctvom letnej školy
financovanej EÚ. V letnej škole „Farm to Fork: Sustainable Production and Consumption in Public Canteen“
sa študenti (I., II., III. stupňa štúdia, príp. mladí výskumní pracovníci) zamerajú na urban farming, celý proces
hodnotového reťazca od výroby miestnych ekologických produktov a využitia diverzifikovaných zdrojov
bielkovín na spoločný vývoj až po spoločné navrhovanie udržateľnejších a zdravších jedálničkov. Program
bude prebiehať od 5. do 23.9.2022. Program pozostáva z trojtýždňových kurzov, ktoré sú dostupné 24/7
online. Prebehne v zmiešanom formáte prostredníctvom živých online stretnutí a online prednášok na
počúvanie podľa vlastného plánu študenta. Program bude prebiehať v anglickom jazyku. Viac informácií
a registračný formulár nájdete na tomto linku.

VEDECKÉ KVALIFIKAČNÉ STUPNE
VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

ÚSMEV NA PONDELOK

Slovenská akadémia vied zverejnila svoju tradičnú
výzvu na získanie vedeckých kvalifikačných
stupňov (VKS) IIa a I. Navrhovateľ môže podať
návrh o priznanie:
 VKS IIa, ak spĺňa požadované kritériá
kedykoľvek po získaní základnej tvorivej
spôsobilosti vyjadrenej VKS IIb (udelením
vedeckej
hodnosti
alebo
získaním
vysokoškolského vzdelania III. stupňa),
 VKS I, ak vytvoril teoreticky a aplikačne
ucelený súbor vedeckých prác, ktorými
výrazne ovplyvnil rozvoj vedy, má vedúce
postavenie v rozvoji príslušného odboru
vedy a techniky a vychováva ďalších
výskumných pracovníkov.
Termín dodania podkladov podpísaných
riaditeľom ústavu v 2 origináloch je 7.9.2022.
Materiály je potrebné odovzdať Mgr. Jane
Kubátovej (miestnosť č. NB B236) na
Projektovom stredisku FCHPT. Viac informácií a
formuláre k výzve nájdete na stránke SAV.
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