Milí kolegovia, PhD. školitelia a PhD. študenti! ☺

Dovoľujeme si pozvať vás na niekoľko prednášok, diskusií či možností konzultácií so zaujímavým
človekom, učiteľom a výskumníkom, p. vis. profesorom S. Saarim, PhD. z Fínska. Ako sme mali
niektorí možnosť zistiť už počas jeho prvej mobility na UMB v júni t.r., ide o skúseného,
medzinárodne uznávaného experta v oblasti výskumu, evalvácie a medzinárodnej komparácie. Pán
prof. Saari bol osobne súčasťou výskumného tímu v 20 európskych krajinách, členom rôznych
akademických výborov, pracoval na Ministerstve školstva Fínska.
V najbližších dvoch rokoch bude pán prof. Saari hosťom na UMB v rámci medzin. projektu Mobility
- podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, OPV-2011/1.2/03-SORO. Počas svojho
nadchádzajúceho 1-2-týždňového pobytu na UMB je ochotný poskytnúť svoju expertízu, skúsenosti,
kontakty a rady týkajúce sa výskumu a evalvácie. Rád sa podelí s vlastnými aj národnými
skúsenosťami, ako sa zinternacionalizovať - stať sa odborníkom na medzinárodnej úrovni. Okrem
prednášok pre akademickú obec ponúka aj výberové predmety pre doktorandov (v tomto semestri
predmet Výskum v edukačnom kontexte).
V rámci októbra p. prof. Saari ponúka nasledujúce prednášky, tlmočené aj do slovenčiny:
1. What is it „Internalization of the university/of an individual teacher or student? Examples
from international experience.
Čo to je “internacionalizácia univerzity/resp. každého individuálneho študenta a uciteľa”
(streda 23.10 v čase 11:00 – 13:00, miestnosť D006)
2. How to develop PhD. Education: PhD student’and supervisor’s dilemma – how to be selfregulative and under supervision
Ako rozvijať PhD štúdium? Dilema PhD. študenta a školiteľa – nakoľko viesť/dať sa viesť
počas PhD? (najmä pre PhD školiteľov a študentov)
(štvrtok 24.10 v čase 9:00 – 11:00, miestnosť D 001)
3. Research in educational context (vhodná najmä, ale nielen pre doktorandov)
Výskum v pedagogickom kontexte
(pondelok 28.10. v čase 10.00 -12.00, miestnosť pre doktorandov, dekanát)
4. What are the advantages and disadvantages of qualitative research?
Aké sú výhody a nevýhody kvalitatívneho výskumu? (skúsenosti z Fínska a iných krajín)
(utorok 29.10. v čase 9.00 – 11.00, miestnosť pre doktorandov, dekanát)
Posledné dve témy budú detailnejšie rozoberané aj v rámci predmetu pre doktorandov (v priebehu 28.
a 29.10.2013).
Ak ešte neviete, ako Vám vyjde čas a nechcete sa viazať, buďte si istí, že budete určite vždy vitaní!
V prípade záujmu o prednášky, príp. o 5-kreditový predmet s p. prof. Saarim pre doktorandov,
napíšte na adresu koordinátorky projektu D. Hanesovej dana.hanesova@umb.sk, pomôžete nám lepšie
zabezpečiť priestory.
Za slovenský projektový tím:

prof. PhDr. B. Kasáčová, PhD., doc. PaedDr. D. Hanesová, PhD.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

