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Vážení doktorandi a školitelia doktorandov UMB, 

Pracovný tím projektu „Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB“ ITMS 26110230082 
pri príležitosti významného výročia Pedagogickej fakulty UMB ponúka osobitnú aktivitu v rámci plnenia 

cieľov projektu. 

Týmto vás týmto pozývame na workshop s názvom „How to Survive in the Jungle of 

unknown Paths of Research“ (Ako prežiť v bludisku výskumu). 

Workshop sa uskutoční v rámci konferencie k 60. výročiu učiteľského vzdelávania v Banskej 

Bystrici 12. novembra 2014 po odznení plenárnych vystúpení v popoludňajších hodinách v čase od 
15:00 – 18:00. Miestnosť bude upresnená v programe (pravdepodobne doktorandska na Dekanate). 

Workshop bude predstavovať fórum pre zdieľanie vlastných skúseností s vedeckým výskumom, je 
otvorený pre PhD študentov: súčasných aj absolventov, ale srdečne vítaní sú aj ich školitelia. Cieľom 

lídrov workshopu bude vytvoriť priestor pre reflektovanie ťažkostí, radostí, problémov výskumu a 
výskumných riešení. Témou je hľadanie svojho chodníka v bludisku výskumu. Budeme vďační za 

pripravené, ale aj spontánne príspevky, hlavne ak budú inšpirujúce pre mladších kolegov - študentov 

doktorandského štúdia.  
 

Na workshope bude príležitosť opäť sa stretnúť s prof. S. Saarim z Fínska, u ktorého mnohí z Vás 
absolvovali predmety, ako aj s ďalšou fínskou odborníčkou Dr. Säde-Pirkko Nissilä, ktorá má bohaté 

skúsenosti s “peer mentoringom” univerzitných študentov.  
 

Budeme radi, ak sa aktívnym prihlásením na stránke konferencie zaregistrujete, 

http://konferencia.pdf.umb.sk/ a obohatíte svojimi skúsenosťami, ktoré ste získali počas vášho 
výskumu, svojich kolegov a pre istotu pošlite mail aj na dana.hanesova@umb.sk. 

 
Veríme, že na našom stretnutí bude príjemná atmosféra, vítaní sú všetci, aj tí, ktorí predmet s 

profesorom neabsolvovali. Radi budeme, ak sa diskutovať bude anglicky, ale nebude problém pomôcť 

tlmočením. 
Čo v našom workshope určite nenájdete: suchopárne prednášky, kontrolu, hodnotenie či invektívy. 

Workshop bude prebiehať formou otvorenej diskusie v týchto okruhoch:  

 ako sme sa trápili s formuláciou problému,  

 ako sme hľadali, zvolili a modifikovali vhodné metódy,  

 akú spätnú väzbu nám dal výskumný terén, čo z výsledkov bolo prekvapujúce,  

 aká bola najväčšia satisfakcia.  

 (Nepovinne: čo sa nám nepodarilo?) 

Prosíme záujemcov, aby ste v registrácii označili v prihláške príslušný riadok:  

 Chcem mať ppt prezentáciu 

 Chcem diskutovať na niektoré témy 

 

Teší sa na vás projektový tím: prof. PhDr. B. Kasáčová, PhD., doc. PaedDr. D. Hanesová, PhD. 

 
Uvedená aktivita sa koná vďaka podpore v rámci operačného programu Vzdelávanie pre projekt:  (názov 

projektu), (kód ITMS: 26110230082), spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.“ 
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