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ElÚ SAV, vvi. je inštitúcia, ktorá v porovnaní s domácimi výskumnými pracoviskami je pomerne 

úspešná vo vedeckej oblasti, vo výchove a popularizačnej činnosti.  

Vychádzajúc zo Strategického plánu rozvoja ElÚ SAV, vvi. ako člen SR za výchovu a vzdelávanie by 

som sa chcela venovať hlavne manažovaniu doktorandského štúdia a zatraktívneniu vedeckej kariéry 

na ElÚ pre mladých študentov. 

 maximálne zefektívniť komunikáciu a interakciu medzi doktorandmi a pracoviskom ako aj 

medzi doktorandmi a univerzitami.  ElÚ SAV, vvi. je akreditovaný ako externá vzdelávacia 

inštitúcia pre FEI STU a FMFI UK - je potrebné intenzívne komunikovať a spolupracovať s 

univerzitami pri organizovaní PhD štúdia (prijímacích pohovorov, dizertačných skúšok a 

obhajob dizetačných prác). 
 

 poskytnúť pomoc školiteľom a ich PhD študentom z tretích krajín pri vybavovaní dokladov 

potrebných pre PhD štúdium. Okrem domácich doktorandov, má ElÚ SAV, vvi. snahu získať 

zahraničných doktorandov, resp. zvýšiť počet ich počet.  

 

 zvýšiť kvalitu doktorandského štúdia, rozšíriť obsah školení doktorandov o všeobecné 

zručnosti, potrebné pre vedeckú prácu (napr. kurz pre doktorandov zameraný na 

prezentovanie svojich výsledkov na odborných fórach, zvládanie trémy, resp. problémových 

situácií počas prezentácie). 
 

 organizovať kontrolu doktorandov raz ročne 
 

 propagovať PhD štúdium na ElÚ SAV, vvi. (účasť na veľtrhu Dni Príležitostí na univerzitách) 
 

 popularizovať a prezentovať vedu v povedomí celej spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí 

o štúdium vedeckých disciplín (organizovať Deň otvorených dverí v rámci Týždňa vedy a 

techniky na Slovensku, podujatie Noc výskumníkov) 
 

 Spolupracovať so strednými školami so zameraním na elektrotechniku (organizovať praktické 

vyučovanie pre študentov formou odbornej praxe) 
 

 pripravovať Biennial Report o ElÚ SAV, vvi.  
 

 spolupracovať na Stratégii podporujúcej implementáciu princípov a zásad uvedených v 

Európskej charte výskumných pracovníkov a v Kódexe správania pre nábor výskumných 

pracovníkov. V prípade splnenia stanovených požiadaviek nám bude udelené logo Európskej 

komisie „HR Excellence in Research – Excelentnosť ľudských zdrojov v oblasti výskumu” 

 

 sprostredkovať problémy, žiadosti kolegýň smerom k vedeniu z pohľadu rodovej rovnosti 
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