
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ste doktorandom a rozmýšľate nad ďalšími krokmi vo svojej kariére? Chceli by ste sa dozvedieť viac o kariérnych 
príležitostiach v súkromnom sektore? Chcete rozvíjať zručnosti, ktoré vám pomôžu úspešne sa uplatniť na trhu práce? Chceli 
by ste sa dozvedieť viac o tom, aké sú očakávania zamestnávateľov? Alebo čo by bolo potrebné na založenie vlastného 
podnikania? Ocenili by ste príležitosť diskutovať o týchto otázkach s odborníkmi a výskumníkmi, ktorí majú úspešnú kariéru 
mimo akademickej pôdy? Jarná škola CarLiS je tým správnym miestom na hľadanie odpovedí na vaše otázky. 

CIEĽ DOKTORANDSKEJ ŠKOLY 

Cieľom jarnej školy CarLiS je poskytnúť doktorandom príležitosť preskúmať rôzne profesijné dráhy v oblasti biologických 
vied s dôrazom na kariéru v súkromnom sektore a zároveň rozvíjať zručnosti potrebné na uplatnenie v danej oblasti. 

PRIPRAVILI SME SI PRE VÁS 

Program jarnej školy ponúkne viaceré prednášky, rozhovory a praktické cvičenia zamerané na štyri oblasti: (1) kariérne 
stratégie, (2) prenos vedomostí, (3) podnikanie a (4) mäkké zručnosti. Poskytne tiež zaujímavý sociálny program a možnosti 
na "networking". Celé podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. 

Agenda: 

Nedeľa, 27. marca  Začneme spoločnou večerou o 18.00 a aktivitami na vzájomne spoznávanie. 

Pondelok, 28. marca 

Základný tréning o tom, ako komunikovať svoje myšlienky v rôznych kontextoch 
(prezentovať sa na pracovných pohovoroch, prezentovať svoj výskum). Získate tiež prehľad 
o sektore biologických vied v regióne Bratislava a Viedeň a dozviete sa, aké kľúčové 
zručnosti zamestnávatelia hľadajú. Večer bude venovaný kariérnym rozhovorom s 
výskumníkmi pracujúcimi v súkromných spoločnostiach. 

Utorok, 29. marca  

Začneme základmi prenosu zručností a práv duševného vlastníctva. Popoludňajší slot Vám 
dá šancu precvičiť si svoje zručnosti pri hľadaní práce prostredníctvom simulovaných 
pohovorov s personalistom a získať spätnú väzbu do svojho profesijného životopisu. Na 
večer máme pripravený zaujímavý kariérny príbeh. 

Streda, 30. marca 
Získate niektoré ďalšie informácie o prenose znalostí a IP. Budete mať tiež príležitosť 
preskúmať svojho podnikateľského ducha a zistiť, čo je potrebné na premenu nápadu na 
prax. Voľný večerný program. 

Štvrtok, 31. marca 
Budeme pokračovať v skúmaní vedeckého podnikania ako možnej kariérnej cesty. 
Ukončenie jarnej školy spoločným obedom o 13:00. 

 

 

 



PODMIENKY ÚČASTI 

Študenti doktorandského štúdia 
• Zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied a 

Viedenskej univerzity. 
• Štúdium v biologických vedách alebo príbuzných študijných programoch a/alebo študijných programoch s potenciálnym 

uplatnením/presahom v sektore biologických vied. 
• Záujem o objavovanie kariérnych ciest mimo akademickej obce. 
• Zapísaný v ktoromkoľvek ročníku štúdia, najlepšie však v 2. ročníku a vyššom. 
• Dobrá znalosť angličtiny (minimálne B2). 
 
AKO SA PRIHLÁSIŤ 
 
Prihlášky je potrebné zaslať Vašej inštitúcii do 3.3.2022. Podrobnosti o žiadosti vám poskytne zodpovedná osoba na každej 
z inštitúcií: 

• Univerzita Komenského: Rebeka Laučíková, rebeka.laucikova@uniba.sk  
• Slovenská technická univerzita: Mária Búciová, maria.buciova@stuba.sk, Branislav Kadlečík, branislav.kadlecik@stuba.sk  
• Slovenská akadémia vied: Katarína Račková: rackova.katarina@savba.sk 
• Viedenská univerzita: Barbara Litsauer, carlis.doktorat@univie.ac.at 
Každá z vyššie uvedených inštitúcií môže vybrať a nominovať až 6 účastníkov na jarnú školu CarLis. Účastníkov vyberú ich 
domovské inštitúcie. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní ohľadom ďalších podrobností. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE 

Účasť na jarnej škole CarLiS je bezplatná. Ubytovanie na 4 noci (jednolôžková izba na účastníka - www.hotelmagnolia.sk), 
catering (plná penzia), spoločná doprava autobusom – pred/po podujatí z Bratislavy na miesto a späť bude hradené z 
projektu. 
Očakáva sa, že účastníci sa zúčastnia celého trvania jarnej školy CarLiS a využijú celý program. 
Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní. 
 
OPATRENIA 
 
Jarná škola CarLiS sa bude konať prezenčne. Pre splnenie proti-pandemických preventívnych opatrení a súčasne platných 
predpisov pre organizovanie kolektívnych podujatí na Slovensku, účastníci jarnej školy CarLiS musia dodržiavať: 
 

• prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia, 

• v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je 
osoba povinná ostať v domácej izolácii, 

• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného 
podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, 

• zákaz podávania rúk. 

O PROJEKTE 

Jarná škola CarLiS je jednou z aktivít projektu CarLiS. Cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu doktorandského vzdelávania 
a lepšej spolupráci medzi akademickým a podnikateľským sektorom v regióne Viedeň-Bratislava. To by sa malo dosiahnuť 
prostredníctvom rozvoja medzisektorového kariérneho vzdelávania, ktoré pripraví doktorandov na kariérne dráhy mimo 
akademickej obce s osobitným zameraním na vedy o živote. Viac sa dozviete na https://carlis.saia.sk/sk/. 

Podujatie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je organizované v rámci programu Interreg V-A SK-AT. | Akcia Rakúsko – 
Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy 

a výskumu, financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. a Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu Rakúskej republiky. | 
EURAXESS je iniciatíva Európskej komisie zameraná na personalizované služby pre výskumníkov poskytované v 42 krajinách Európy. Aktivity EURAXESS 

Slovakia sú finančne podporené grantom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

mailto:rebeka.laucikova@uniba.sk
mailto:maria.buciova@stuba.sk
mailto:branislav.kadlecik@stuba.sk
mailto:rackova.katarina@savba.sk
mailto:carlis.doktorat@univie.ac.at
file:///C:/Users/kovacikova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/79D1S3QN/www.hotelmagnolia.sk
https://carlis.saia.sk/sk/

