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PROGRAM WORKSHOPU DŇA 12.10.2018
v priestoroch Univerzi tného Vedeckého P arku TECHNICO M
09:00 – 09:30

Registrácia
Predstavenie projektu

09:30- 09:45

Otvorenie workshopu a privítanie účastníkov

09:45 – 10:00

Predstavenie cieľov workshopu

10:00 – 10:15

Prezentácia projektu a cieľov projektu

10:15 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15

P. Džupka (Technická univerzita
v Košiciach )
B. Fleaca (University
POLITEHNICA of Bucharest )
B. Fleaca (University
POLITEHNICA of Bucharest )

Priority, ktorými sa zaoberá Agenda pre nové zručnosti v Európe v
kontexte digitalizácie jej vplyvu na spôsob práce, výučby, štúdia
a podnikania.
Úloha vysokých škôl v procese získavania relevantných zručností
v oblasti inovácií a prepájania teoretických vedomostí s praxou.
Prestávka

D. Paľová (Technická univerzita
v Košiciach )
S. Klasová (Technická univerzita
v Košiciach)

Sekcia I. Pracovná sekcia – moderovaná diskusia
11:15 – 12.00

Ako podporiť interkulturálne a občianske kompetencie u študentov?

12:00 – 13:00

OBED

13:00 – 13:45

Ako podporiť kritické myslenie a kreativitu u študentov?

13.45 – 14.15
14.15 – 14.45
14.45 – 15.00

15.00 – 15.45

15.45 – 16.00
16:00 – 17:00

Moderátor: P. Džupka
Moderátor: M. Lavčák
(Eastcubator)

Sekcia II. Panelová sekcia
Reakcie vysokých škôl na hlavné zmeny vo vzdelávaní - prechod
od vzdelávania zameraného na učiteľa k vzdelávaniu zameranému na
študenta.
Posilnenie spolupráce medzi univerzitou a priemyslom: interkultúrny
dialóg v rámci spolupráce medzi krajinami: RO, BG, SK, and PL.
Prestávka
Sekcia III. Záverečná sekcia – moderovaná diskusia
Diskusia:
- Čo by malo byť cieľom vzdelávania v oblasti podnikateľstva?
- Ako prispôsobovať študijné odbory potrebám trhu?
- Aké vedomosti a zručnosti majú získať študenti v oblasti podnikateľstva?
- Príklady dobrej praxe a skúsenosti.
Zhodnotenie workshopu, závery, identifikovanie možností zlepšenia.

R. Dráb (Technická univerzita
v Košiciach)
B. Fleaca (University
POLITEHNICA of Bucharest )

Moderátor : V. Vajda (T-Com)
P. Džupka (Technická univerzita
v Košiciach )

RAUT

Tešíme sa na Vašu účasť!

doc. Ing. Peter Džupka, PhD.

Tento materiál bol vytvorený s podporou Európskej Komisie. Autori a Národná agentúra nenesú zodpovednosť za to ako bude obsah tohto materiálu použitý.

