
Aktivita 3.1 Budovanie združeného pracoviska univerzity 
a úsekov výskumu a vývoja súkromných firiem

•	 Zriadenie	 spoločného	 pracoviska	medzi	 Prešovskou	 uni-
verzitou	 v	 Prešove	 a	 Úsekom	 výskumu	 a	 vývoja	 firmy	
Medicproduct,	 a.s.	 Lipany.	 Aktuálne	 prebieha	 realizácia	
odborných	praxí	 študentov,	 doktorandov	a	 tvorivých	 za-
mestnancov	 s	 dôrazom	na	 praktické	 zdokonaľovanie	 ich	
kompetentnosti	a	tvorivosti.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  
pre  operačný program Vzdelávanie

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  
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ITMS:   26110230069

Trvanie projektu:   1/2013 – 12/2015

Nenávratný finančný príspevok: 		945	389,	02	EUR

Miesto realizácie projektu:

Prešovská	univerzita	v	Prešove:

Fakulta	humanitných	a	prírodných	vied,	 
Ul.	17	novembra	1,	080	16	Prešov

Pravoslávna	bohoslovecká	fakulta,	 
Ul.	Masarykova	15,	080	01	Prešov

Gréckokatolícka	teologická	fakulta,	 
Ul.	Biskupa	Gojdiča	2,	080	01	Prešov

Projektový manažér:  doc.	RNDr.	Ivan	Šalamon,	CSc.
Odborné praxe študentov na združenom pracovisku  

Prešovskej univerzity a súkromnej firmy

Aktivita 3.2 mobility zamestnancov vš, postdoktorandov, 
doktorandov a študentov v rámci priestoru 
európy

•	 Účelom	sú	mobility,	ktoré	slúžia	na	rozvoj	ľudských	zdro-
jov	s	dôrazom	na	realizácie	krátkodobých	pobytov	na	uni-
verzitách	 a	 pracoviskách	 vedecko-technického	 výskumu	
v	európskom	priestore.

Cyprus, Turecko Chernivtsi, Ukrajina

Odesa, Ukrajina, Národná  
ekologická univerzita

Odesa, Ukrajina,  
Univerzita I. I. Mečnikova

České Budějovice,  
Česká republika

Salerno, Taliansko

Kyjev, Ukrajina Sofia, Bulharsko

Zasadnutie edičnej rady  
medzinárodného vedeckého ekologického časopisu



cieľ projektu

Podporiť	 zvyšovanie	 kvality	 vzdelávania	 a	 rozvoj	 ľudských	
zdrojov	v	oblasti	výskumu	a	vývoja	s	cieľom	dosiahnuť	neus-
tálu	adaptáciu	VŠ	na	aktuálne	a	perspektívne	potreby	vedo-
mostnej	spoločnosti.

Úvod

Súčasťou	procesov	 riešenia	projektu	 je	 štúdium	príslušných	
odborno-vedeckých	literárnych	zdrojov,	nadobudnutie	skúse-
ností	z	absolvovania	krátkodobých	medzinárodných	výskum-
ných	a	študijných	mobilít	vysokoškolských	zamestnancov,	do-
ktorandov,	postdoktorandov	a	študentov	na	spolupracujúcich	
zahraničných	univerzitách	a	výskumných	ústavoch.	Riešením	
projektu	 sa	 dostáva	 na	 vyššiu	 kvalitatívnu	úroveň	 vzdeláva-
cí	 proces	 tvorbou	 a	 inováciou	 programov	 štúdia	 vo	 vybra-
ných	 odboroch,	 zabezpečuje	 sa	 dostatok	 učebných	 textov	
a	 vysokoškolských	 učebníc	 pre	 študentov	 všetkých	 stupňov	
vysokoškolského	vzdelávania	a	v	neposlednom	rade	moder-
nizácia	študijných	priestorov.	Buduje	sa	združené	pracovisko	
univerzity	a	úsekov	výskumu	a	vývoja	súkromných	firiem	so	
zameraním	na	odborné	praxe,	vzdelávanie	a	tvorbu	výskum-
ných	programov.	Uvedené	aspekty	majú	jednoznačný	dopad	
na	zvýšenie	možností	uplatnenia	sa	absolventov	na	domácom	
a	zahraničnom	trhu	práce	a	na	zvýšení	medzinárodného	ran-
kingu	Prešovskej	univerzity	v	Prešove	a	 jej	postavenia	v	eu-
rópskom	výskumnom	a	vysokoškolskom	priestore.

	 a	na	Pravoslávnej	bohosloveckej	fakulte	PU	v	Prešove:

4.		 Sociálno-psychologické	laboratórium,
5.		 Patristicko-filologického	laboratórium.

•	 Nákup	novej	literatúry	do	Univerzitnej	knižnice	Prešovskej	
univerzity	v	Prešove:	spolu	173	nových	monografií	a	atla-
sov.

Publicita – tlačové konferencie, otvorenie a využitie  
laboratórií pre výučbu

Aktivita 2.1 stratégia riadenia s dôrazom na zvýšenie kva-
lity a počtu doktorandov a post doktorandov

•	 Vytvorenie	 nových	miest	 pre	 8	 doktorandov	 na	Grécko-
katolíckej	teologickej	fakulte	a	Pravoslávnej	bohosloveckej	
fakulte	a	8	postdoktorandov	(výskumných	pracovníkov)	na	
Fakulte	humanitných	a	prírodných	vied.

Aktivita 2.2 zvýšenie kompetentnosti tvorivosti a publi-
kačných schopností zamestnancov vš vo ve-
deckých časopisoch

•	 Realizácia	 kurzov	 a	 školení	 pre	 všetkých	 zamestnancov	
a	doktorandov	v	oblastiach:

–	 bioštatistika	(16	frekventantov),
–	 jazykový	kurz	anglického	jazyka	(21	frekventantov),
–	 analytická	chémia	(1	frekventant),
–	 geografické	a	informačné	systémy	(9	frekventantov),
–	 molekulárne	metódy	(prípravná	fáza).

Certifikáty – absolvovania kurzov a školení

Aktivita 1.1 tvorba a skvalitnenie programov štúdia v prí-
rodovedných, spoločenskovedných a huma-
nitných odboroch

•	 Inovácia	 študijného	 programu:	 vypracovanie	 pedagogic-
kej	dokumentácie	novovytvorených	a	 inovovaných	pred-
metov	 študijných	 programov	 ekológie,	 ktoré	 sú	 imple-
mentované	 do	 nového	 akreditačného	 spisu	 a	 začiatok	
pilotného	vyučovania.

•	 Vznik	nových	laboratórií	
	 na	Fakulte	humanitných	a	prírodných	vied	PU	v	Prešove:	

1.		 Laboratórium	eko-chemických	disciplín,
2.		 Experimentálne	chemické	laboratórium,
3.		 Laboratórium	a	múzeum	evolučnej	ekológie

Aktivita 1.2 príprava, spracovanie a vydanie vysokoškol-
ských učebných textov a vysokoškolských 
učebníc

•	 Tvorba	vysokoškolských	učebníc,	učebných	 textov	a	mo-
nografií:

–	 z	ekológie	9	publikácií,
–	 z	geografie	10	publikácií,
–	 z	pedagogiky	3	vysokoškolské	učebnice	a	1	monogra-

fia,
–	 z	katolíckej	teológie	a	religionistiky	7	publikácií.

Aktivita 2.3 kreovanie a tvorba vlastného vedeckého časo-
pisu a organizácia vedeckého podujatia

•	 Príprava	 a	 tvorba	 vlastného	 vedeckého	 medzinárodné-
ho	periodika	 „European	 Journal	of	 Ecology“,	hlavný	edi-
tor	prof.	Dr.	Piotr	Tryanowski,	vydavateľ:	De	Gruyter	Open,	
Varšava,	Poľsko.	Edičná	rada	je	tvorená	15	špičkovými	od-
borníkmi	zo	zahraničia	(Portugalsko,	Veľká	Británia,	Izrael,	
Taliansko,	Maďarsko,	USA,	 Austrália,	 Južná	 Kórea,	 India,	
Nemecko,	Švajčiarsko,	Poľsko,	Čína,	Rusko)	a	tuzemska.

•	 Organizácia	vedeckej	konferencie	s	predpokladom	realizá-
cie	v	septembri	2015,	na	ktorej	sa	budú	prezentovať	vý-
sledky	výskumu	a	vývoja	v	oblasti	ekologických	a	biologic-
kých	disciplín.


