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Aliancia: 
 
o University of Basque Country  
o University of Bordeaux 
o Univerzita Komenského 
o National University Ireland Galway 
o Ghent University  
o University of Göttingen 
o University of Groningen  
o University of Tartu 

Zameriavame sa na päť hlavných oblastí: 

Čo ENLIGHT ponúka :  
• Virtuálne kurzy, webináre 
• Inovatívne krátkodobé kurzy 
• Mobility 

Pre učiteľov: 
• Konferencie, etablované siete   
• Spolupráca na vzdelávacích aktivitách 
• Mobility 

• Zdravie a pohoda 
• Digitálna revolúcia a vplyvy digitalizácie 
• Klimatická zmena 
• Energetika a obehové hospodárstvo 
• Rovnosť  

Projekt skúma zložité otázky udržateľnosti, 
s ktorými sa dnes boria mestá a komunity.  
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Projekt a jeho realizácia na UK: 

• Trvanie projektu 3 roky / grant pre celú alianciu 5 miliónov eur (80 % výdavkov) 

• Grant UK: 500 tisíc eur / viac ako polovica personálne výdavky, ostatné výdavky 

hlavne cestovné na podujatia projektu 

• Tím UK: prorektor (riadiace štruktúry celého projektu) + 3 projektoví manažéri 

• 7 work packages (WP): každý WP zvyčajne spolu riadia 2 univerzity a do realizácie 

WP sú zapojené aj všetky ostatné univerzity 

• V každom WP zastúpený projektový manažér UK spolu s akademickými 

pracovníkmi – spolu na UK viac ako 40 spolupracovníkov z rektorátu a fakúlt 

• Spolu 120 konkrétnych výstupov (Deliverables) – prácu na každom z nich 

koordinuje jedna z univerzít 
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Realizované a prebiehajúce aktivity: 

• Pravidelné semináre, workshopy, prednášky, možnosti stáže – organizované 

UK a partnerskými inštitúciami ENLIGHT 

• Založenie Regionálnej akadémie UK ENLIGHT- flexibilná inštitucionalizovaná 

platforma pre dialóg s odborníkmi mimo akademického prostredia 

• Možnosť cieleného hľadania partnerov v rámci ENLIGHT pre aktivity 

prostredníctvom ENLIGHT Partner Search Tool 

 

 

https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/news-events/406-find-enlight-colleagues-with-our-partner-search-tool


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLIGHT Think Tank 
Sieť akademikov a 
výskumníkov - 92 

členov  

Regionálne akadémie a ENLIGHT Think Tank  

Základ multidisciplinárneho prístupu k vytváraniu vzdelávacích príležitostí  

Čo robí  Think Tank?  

• Vývoj kurzov s inovatívnou pedagogickou metodológiou – challenge-based learning 

• Zameriavajú sa na problémy skutočného života v inovatívnych vzdelávacích 
projektoch – spolupráca s partnermi mimo akademického prostredia.  

• Vytváranie synergií: medzi témami a existujúcimi ponúkanými programami.  

Aká je dlhodobá vízia:  

• Flexibilný, otvorený a personalizovaný študijný plán 
pre študentov   

• Multidisciplinárne dohody o mobilitách medzi 
ENLIGHT univerzitami 

• Vytváranie priestoru pre ENLIGHT kurzy v akreditácii 



Aktivity Študentské a zamestnanecké mobility:  
 

Tematicky zamerané kurzy Think Tanku: 

• Energetika: Study of the Climate Neutral City – koordinátor Gent 

• Digitalizácia: AI for non AI students: koordinátor Tartu  

• Klimatická zmena: Engaging with Climate Change: Local Views of Challenges 

– koordinátor Göttingen 

• Rovnosť: Field research on different dimensions of Equity – koordinátor UK 

 

Doktorandské semináre: 

• Proposal Writing Workshop on Sustainability and Equity: 14. – 18. február 

koordinátor Tartu 

• Designing and Building a Critical State of the Art (SoA) for Research: 

apríl/máj/jún koordinátor univerzita v Baskicku 
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Rozvoj jazykových schopností:  

V rámci ENLIGHT Network Language and Intercultural Virtual Exchange: 

• ENLIVE1 online projekt virtuálnej výmeny od Espace Langues, Univerzity v Bordeaux v spolupráci 

z Univerzitou Georga Augusta v Göttingene. 

• ENLIVE2 -  aktuálne prebieha. 

V rámci Global Engagement Multilingualism: 

• príprava viacerých online/prezenčných jazykových kurzov pre študentov ENLIGHT. 

Plánované celoprojektové aktivity: 

• Global Engagement Module – hybridný kreditový kurz na tri tematické okruhy: Verejné zdravie 

(Groningen); Migrácia a spoločnosť (Gent); Zmena klímy (Göttingen) +online -  LS 2022. 

• Teacher Education Network Module - hybridný kreditový kurz pre študentov pedagogických 

odborov - LS 2023. 
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Projektové aktivity  

• Prvé celoprojektové stretnutie (online) – marec 2021 a jún 2021,  

ďalšie plánované v marci 2022. 

• Teacher and Learning Conference v Gente, 18-19.11, 2021 -  Ústredná téma „Učme sa spolu a jeden od druhého 

– vzdelávanie vo všetkých vrstvách univerzity“  -  delegácia UK 9 ľudí + nominácia na ocenenie Teacher Award. 

 

Plánované aktivity: 

• European Dialogue – jún 2022 -  kľúčoví odborníci z deviatich regiónov ENLIGHT - mestá, regióny, mimovládne 

organizácie, priemysel, uuniverzity atď. - nový prístup k naliehavým výzvam. 

• Global Dialogue – jeseň 2022 - Enlight + Countries of Global South - študenti ako jadro vzdelávacieho procesu - 

Ban Ki-moon Centre for Global Citizens. 

• Podanie grantu na Erasmus Teacher Academies. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/teacher-academies
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• Príprava ENLIGHT Multilateral Agreement pre Erasmus mobility; 

• Príprava ENLIGHT micro-credential programmes a electronic badges; 

• Príprava Sustainability Declaration UK a založenie Green Office; 

• Vypracovanie Stratégie na podporu znevýhodnených skupín pri cestovaní a štúdiu 

v zahraničí; 

• Príprava ENLIGHT Digital Campus – elektronického systému pre rýchlu a jednoduchú 

administráciu mobilít medzi partnermi; 

• Príprava Stratégie Diseminácie projektu a ďalšie hodnotenie kvality. 

Implementácia projektu: 



         Ďakujeme za pozornosť! 


