Memorandum o partnerstve
Dňa 4.10.2019 podpísala MTF STU, Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a
Metoda a Trnavský samosprávny kraj Memorandum o partnerstve a vzájomnej
spolupráci. Slávnostný akt sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
v Trnave.
Cieľom memoranda je spoločne koordinovať strategické zámery rozvoja kraja,
skvalitniť vysokoškolské štúdium a vedecko-výskumné pôsobenie na univerzitách
na potreby regiónu.
Hlavnými oblasťami spolupráce bude presadzovanie spoločných záujmov kraja a
univerzít pri tvorbe projektov na podporu výskumu, propagácie vo vzťahu
k regiónu TTSK.

Ocenenie MTF STU
Dňa 1.10.2019 bola MTF STU ocenená Pamätným listom za dlhodobú spoluprácu
na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Fakulty strojní Západočeské univerzity v
Plzni pri príležitosti 70.výročia výučby technických odborov na univerzite v Plzni.
Ocenenie pre MTF STU prevzal dekan fakulty prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Dekan MTF súčasne prevzal i svoje ocenenie Bronzovou medailou za dlhodobú a
úspešnú spoluprácu s FST.
Srdečne blahoželáme

Medzinárodný doktorandský seminár 2019 v Chorvátsku
Medzinárodný doktorandský seminár v Chorvátskom Varaždine, ktorý sa konal
2.-4.10.2019, nadviazal na dlhoročnú tradíciu doktorandských seminárov
z minulosti. Fakulta organizácie a informatiky vo Varaždine (FOI) privítala na
svojej pôde predstaviteľov z rôznych štátov a odborov.
Študenti doktorandského štúdia MTF STU dostali príležitosť odprezentovať
svoje vedecké práce a spolu so študentmi z ďalších krajín reprezentovať svoje
fakulty na medzinárodnej úrovni. Pod vedením prof. Diany Šimić, PhD. odborná
komisia, skladajúca sa aj zo zástupcov MTF z ústavov UPIM, UVTE, UIAM,
ohodnotila 20 odprezentovaných doktorandských prác a vecne
pripomienkovala práce po obsahovej a formálnej stránke. Vďaka možnosti
zúčastniť sa semináru na medzinárodnej úrovni si študenti odniesli skúsenosti
a motiváciu do budúceho výskumu.
Vo Varaždine sa zúčastnilo vedenie MTF, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a doc.
Ing. Maximilián Strémy, PhD., spolu s prorektorom STU Dr.h.c. prof. Dr. Ing.
Oliverom Moravčíkom a zástupcami z Oddelenia zahraničných projektov
a zahraničných vzťahov niekoľkých významných stretnutí. Predstavitelia MTF
a FOI, dekanka Assoc. Prof. Nina Begičević Ređep, prodekan pre výskum Ph.D.,
Assoc. Prof. Igor Balaban, Ph.D., Prof. dr. sc. Neven Vrček a vedúca oddelenia
zahraničných vzťahov Izabela Oletić Tušek, na týchto stretnutiach spoločne
diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce a o podpore rozvoja spoločných
projektov a zahraničných mobilít.

Týždeň vedy a techniky na MTF STU
Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý bol tento rok
vyhlásený v termíne 4.-10.11.2019, bolo zlepšiť vnímanie vedy a
techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich,
vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických
disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o
nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho
a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

1. ročník výstavy Vysokoškolák 2019
Areál výstaviska Expo Center Trenčín bol v dňoch 24. - 25.10.2019 miestom
konania 1. ročníka výstavy vysokých škôl, na ktorom sa prezentovala i MTF STU.
Cieľom výstavy bola prezentácia najnovších výsledkov práce vysokých škôl a
univerzít vo všetkých oblastiach ich pôsobnosti, ponuka možností a podmienok
štúdia, prezentácia života na školách.

