9.11.2015 Pondelok
9,30 Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
za prítomnosti PhDr. Vladimíra Kováčika, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., rektora UCM v Trnave a prof. Ing. Jozefa
Lehotaya, DrSc., prorektora vedecko-výskumnej činnosti, kvality a IKT UCM v Trnave
10,00 – 10,30 VÝSLEDKY VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI NA FSV UCM
Prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti projektov MyPlace a MyWeb financovaných z fondov EÚ
v rámci 7. RP a interných výskumných projektov UCM.
10,35 – 11,35 HORIZONT 2020 PREZENTÁCIA PROGRAMU HORIZONT 2020
Zástupcovia kancelárie národných kontaktných bodov HORIZONT 2020 predstavia program Európskej únie
pre financovanie výskumu a inovácií, jeho hlavné piliere ako aj základné pravidlá účasti.
11,40 – 12,40 NEBOJME SA PROJEKTOV
Interaktívny seminár zameraný na prípravu a postup pri predkladaní výskumných a vzdelávacích projektov v
rámci domácich i zahraničných programov.
11.11.2015 Streda
9,00 – 10,30 PRÍRODOVEDCI PRE SOCIÁLNE VEDY
Náučný a hravý workshop pre študentov sociálnych vied z trochu iného pohľadu. Zámerom workshopu je
nielen prezentácia „čokolády“ ako prírodného zdroja, ale aj jej degustácia s odborným výkladom.
12,30 – 14,00 EURÓPSKE KONTEXTY KULTÚRY
Interaktívny seminár Katedry jazykovej prípravy FSV UCM s cieľom priblížiť študentom kalendárne a rodinné
zvyky a život spoločenstva, cyklus roka i života, kresťanské a pohanské tradície, prepojenie pracovného cyklu
s tradičnými zvykmi, remeslami a povolaniami v rámci Slovenska a Európy.
18,00 – 19,00 MULTIKULTURALIZMUS A MIGRÁCIA: SÚČASNOSŤ, VÍZIE, TRENDY
Zámerom odborného semináru bude prezentácia tém súvisiacich s multikulturalizmom, migráciou,
globalizáciou, demokratickým vzdelaním a občianstvom.
12.11.2015 Štvrtok
13,00 Deň doktorandov
Študenti doktorandského štúdia za účasti odborných vedeckých pracovníkov budú prezentovať svoje
výskumy a predložia dizertačné práce.
9. – 13.11.2015 Pondelok - Piatok
PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ A EDIČNEJ ČINNOSTI FSV UCM
Počas celého týždňa budú k dispozícii publikácie a časopisy vydané pedagógmi FSV UCM a prezentácia
výsledkov vedecko-výskumných projektov MyPlace a MyWeb financovaných z fondov EÚ v rámci 7. RP.

