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  Spoznajte typy ponúkaných 

vzdelávacích formátov 

 ENLIGHT regular 

Courses 

 

 Short Programmes 

 

 Living Lab Projects 

 

 Micro-credential 

programmes 

 

 Joint programmes 

 

Výučba pre  výzvy  21. storočia  

Potreby modernej spoločnosti sa veľmi rýchlo menia a v dôsledku rôznych 

spoločenských výziev sa v nasledujúcich desaťročiach očakávajú zmeny na trhu 

práce, vo vzdelávaní, ale aj v každodennom živote. Všetci účastníci ENLIGHT 

kurzov pracujú na reálnych výzvach 21. storočia, ktoré si vyžadujú našu pozornosť 

v oblastiach: zdravie, energetika, digitalizácia, klimatická zmena a rovnosť. Aby 

sme spoločne zvládli výzvy 21. storočia je nevyhnutnou súčasťou všetkých kurzov 

interdisciplinárny prístup.  

Cieľom ENLIGHT Competence Framework je inšpirovať vyučujúcich a vyučujúce, 

aby vo svojom vyučovaní venovali viac pozornosti kompetenciám pre 21. storočie. 

Na stránke ENLIGHT Competence Framework nájdete informácie o tom, čo by 

mali jednotlivé ENLIGHT kurzy obsahovať.  

 
AKTUALITY 

 

 

UK MÁ 1. ZELENÚ 

PRÍRUČKU 

V príručke nájdete 

konkrétne riešenia, vďaka 

ktorým bude Váš život na 

UK zelenší.  

 

REGIONÁLNA AKADÉMIA UK 

prináša na UK stretnutia 

s externými partnermi, 

prakticky orientované 

prednášky a omnoho VIAC.  
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Zlepšite spoločensko -ekonomický dopad 

Vášho výskumu   

Vyskúšajte IMPACT TOOLKIT 

Cieľom iniciatívy je spojiť na jednom mieste osvedčené nástroje 

hodnotenia a merania spoločensko-ekonomického dopadu 

výskumu. IMPACT TOOLKIT si kladie za úlohu zvýšiť povedomie a 

gramotnosť v otázkach dopadu výskumu na jednotlivých ENLIGHT 

univerzitách. Aj napriek tomu, že zatiaľ neexistuje jednotný návod, 

pri vytváraní tohto dokumentu sme brali ohľad tak na kontext 

univerzít aliancie ENLIGHT, ako aj na prax po celom svete. 

Vytvorené úložisko je živým nástrojom, ktorý je neustále dopĺňaný 

najnovšími usmerneniami, štúdiami, analýzami, návodmi a inými 

referenčnými zdrojmi, ktoré umožňujú komunite ENLIGHT a 

všetkým zainteresovaným odborníkom napredovať v ich chápaní, 

znalostiach a práci na vplyve výskumu. 

 Otvorená výzva na 

podporu výskumnej 

spolupráce v rámci 

aliancie ENLIGHT 

The ENLIGHT R&I ECR 

Mobility Award 
 

 

ENLIGHT podporuje nové a prebiehajúce 
spoločné projekty v oblasti výskumu a 
inovácií, ktoré spoločne vedú začínajúci 
výskumníci a výskumníčky z rôznych 
(minimálne dvoch) univerzít aliancie 
ENLIGHT. 
 
Financujeme spolu 20 grantov na 
mobilitu/cestovanie – každé do 
maximálnej výšky 1 000 EUR – s cieľom 
pomôcť prehĺbiť plánovanie spoločnej 
spolupráce. 
 
Výzva je otvorená do decembra 2023 
ALEBO do udelenia 20 grantov. 

 

Staňte sa 

aktívnou 

súčasťou 

ENLIGHTu 

 

 

• Univerzita v Göttingene pozýva prednášajúcich z UK na ENLIGHT Lecture Series.  

Ústrednou témou je Digitálna revolúcia a vplyv digitalizácie.  

• Univerzita v Uppsale hľadá akademikov a akademičky na blended kurzy. 

• Staňte sa ambasádorom ENLIGHTu – zažili ste ENLIGHT na vlastnej koži? Napíšte nám 

na enlight@uniba.sk a poskytneme Vám priestor zdieľať svoje skúsenosti s celou 

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

 

Máte ďalšie otázky o ENLIGHTe? Navštívte uniba.sk/enlight alebo nás kontaktujte na enlight@uniba.sk. 
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