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TEACHING AND LEARNING CONFERENCE

→ 18.-19.11.2021 Ghent - Learning from and with each other – peer 

learning across all levels of the university

→ 16.-18.11.2022 Göttingen - Diversity and inclusion in higher education



CENA TEACHING AND LEARNING AWARD

→ aliancia ENLIGHT oceňuje inovatívne kurzy, ponúkané na deviatich 

univerzitách, ktoré sú jej súčasťou

→ odmena 500 pre vyučujúcu/ vyučujúceho a účasť na slávnostnom 

udeľovaní cien na konferencii

→ možnosť networkingu, vytvoriť vzťahy a podať spolu projekty do budúcna

→ každý rok iné témy výskumného záujmu + interdisciplinarita



CENA TEACHING AND LEARNING AWARD

Kritériá výberu kurzu:

1. využívať inovatívne, medzinárodné pedagogické prístupy alebo metódy;

2. podporovať rozmanitosť (diverzitu), či už svojím dizajnom alebo spôsobom 

vyučovania (napríklad vytváraním pedagogických partnerstiev medzi študentami, 

študentami a vyučujúcimi či študentami a externou komunitou);

3. aplikovať aktivizujúce metódy vzdelávania, vrátane úloh, ktoré sú praktické 

a autentické a rozvíjajú u študentov kognitívne schopnosti. Osobitne vítaná je 

nominácia kurzov, ktoré využívajú vzdelávanie založené na riešení problému (problem-based 

learning) a vzdelávanie založené na riešení výzvy (challenge-based education);

4. poskytovať študentom spätnú väzbu, ktorá im umožní posúdiť proces a 

výsledky ich štúdia, na rozdiel od výlučného hodnotenia študentov známkou;

5. preukázať, že bola/je pri jeho tvorbe a realizácii využitá spätná väzba od 

študentov.



CENA TEACHING AND LEARNING AWARD

Výzva 

- zverejnená na: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/nominacia-

kurzu-na-enlight-teaching-and-learning-award/

- doručená prodekankám a prodekanom pre vzdelanie a štúdium a 

prodekankám a prodekanom pre zahraničné vzťahy

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/nominacia-kurzu-na-enlight-teaching-and-learning-award/


NOMINÁCIE A VÝBER

→ 7 kurzov (Lekárska fakulta (2), Filozofická fakulta, Fakulta manažmentu, 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Fakulta prírodných vied, 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine)

→ Porota vybrala kurz najlepšie vyhovujúci kritériám – doc. MUDr. Katarína 

Babinská, PhD. Základy fyziologickej a klinickej výživy

GRATULUJEME!



Tešíme sa na budúcoročné nominácie!
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