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ENLIGHT digital Course Cataloguebe ta    

Novinka, ktorá ti uľahčí výber kurzov 

V ENLIGHT digital Course Catalogue nájdeš zoznam ENLIGHT kurzov zo 

všetkých univerzít našej aliancie na jednom mieste. Kurzy môžeš vyhľadávať 

podľa hosťovskej univerzity, jazyka, formátu (online, hybridná alebo fyzická 

mobilita), trvania mobility a počtu získaných kreditov. Katalóg je dôležitým 

krokom k vytvoreniu digitálneho kampusu, ktorý prepája všetkých 9 ENLIGHT 

univerzít.  

Zisti, ako to funguje. Oskar, študent matematiky z Tartu, Ti ho predstaví v 

tomto videu. 

 

 

 
AKTUALITY 

PRIHLÁS SA NA 

MOBILITU A VYCESTUJ  

Zaži európsku univerzitu 

na vlastnej koži a prihlás 

sa na ENLIGHT mobilitu.  

Prihlasovanie na AR 

2023/24 je otvorené do 

15.2.2023 

 

JA SOM ENLIGHT  

Prečítaj si o ENLIGHT 

skúsenostiach Alexandry 

Urbanovej z Fakulty 

managementu UK 

 

https://courses.enlight-eu.org/
https://www.youtube.com/watch?v=u4JVaUfNsyc
https://www.youtube.com/watch?v=u4JVaUfNsyc
https://uniba.sk/index.php?id=28354
https://uniba.sk/index.php?id=28354
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/ja-som-enlight/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/ja-som-enlight/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/ja-som-enlight/
https://www.youtube.com/watch?v=u4JVaUfNsyc


 

 

UK má svoju prvú Zelenú 

príručku  

Zelenší život na univerzite  

Zelená príručka UK ti poskytne prehľad užitočných tipov, trikov a 

služieb, vďaka ktorým bude tvoj život v Bratislave udržateľnejší, 

ekologickejší a príjemnejší.  

Zelená príručka, ktorá vznikla vďaka univerzitnej aliancii ENLIGHT, je 

jedným z krokov k environmentálnemu povedomiu na celej 

univerzite.  

PDF verziu The Comenius University Green Guide nájdeš tu.  

  

 
REGIONÁLNA 

AKADÉMIA UK  
Odborníci z praxe na UK 

 

Regionálna Akadémia UK spája pedagógov, 

pedagogičky, študentov, študentky, 

odborníkov a odborníčky z praxe.  Jej 

cieľom je priniesť na pôdu univerzity 

stretnutia s externými partnermi, panelové 

diskusie, webináre a prakticky orientované 

prednášky.  

Oficiálnymi asociovanými partnermi UK sú 

ESET a Magistrát mesta Bratislava.  

Vďaka činnosti Regionálnej Akadémie ste 

mali na UK už možnosť absolvovať 

zaujímavé prednášky z kancelárie 

Verejného ochrancu práv (Hovorme 

naďalej o pôrodoch), permakultúrnej 

dizajnérky (Agrofilm) a od Inštitútu pre 

verejné otázky (Russian aggresion against 

Ukraine).  

Využi 

ponuku 

ENLIGHTu, 

čo najskôr!  

 

• Absolvuj jednu z ENLIGHT mobilít: hybridný kurz, online kurz, semestrálnu 

mobilitu 

• Zúčastni sa prednášky Regionálnej Akadémie Univerzity Komenského 

• Staň sa ambasádorom ENLIGHTu – zažil(a) si ENLIGHT na vlastnej koži?  

Napíš nám na enlight@uniba.sk a dáme Ti priestor zdieľať svoje skúsenosti s celou 

univerzitou. Tvoje skúsenosti sú pre všetkých v ENLIGHTe nesmierne cenné. 

 

 

Máš ďalšie otázky o ENLIGHTe? Navštív uniba.sk/enlight alebo napíš na enlight@uniba.sk. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Enlight/202210_Enlight_Green_Guide_web.pdf
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/regionalna-akademia/
https://www.eset.com/sk/
https://bratislava.sk/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/kurzy-pre-studentov/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/onlinekurzyapodujatia/
https://uniba.sk/index.php?id=28354
https://uniba.sk/index.php?id=28354
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/regionalna-akademia/
mailto:enlight@uniba.sk
https://uniba.sk/enlight
mailto:enlight@uniba.sk
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/regionalna-akademia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Enlight/202210_Enlight_Green_Guide_web.pdf

