
               

 

Katedra spoločenských vied  

Technickej univerzity v Košiciach  

 

Vás pozýva 

na publikovanie do vedeckého recenzovaného zborníka 

s medzinárodnou účasťou 

 

 

 

  

 

 

 

 

(nové trendy edukácie na univerzitách na zvyšovanie koordinácie činností vo 

vysokoškolskom vzdelávaní, na prispôsobovanie sa požiadavkám  praxe a na rozvoj 

vedeckovýskumných činností) 

Košice, 2015 



Publikácia sa uskutočňuje pod podporou vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA                              

č. 015TUKE-4/2013 Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre 

neekonómov riešeného na Katedre spoločenských vied Technickej univerzity v Košiciach.  

 

Tematické okruhy: 

- miesto spoločenských a humanitných vied v príprave študentov na trh práce 

- teoretické a praktické otázky prípravy študentov na trh práce 

- spolupráca VŠ so zamestnávateľmi, trhom práce, adaptovanie sa na potreby praxe 

- aplikácia inovatívnych (moderných a progresívnych) metód a foriem vzdelávania z  pohľadu 

teoretických východísk, ale aj ich praktickej aplikácie 

- sprostredkovanie skúsenosti s implementáciou širokej odbornej verejnosti ako „best 

practices“, ktoré sa  osvedčili v praxi, resp. modifikáciu súčasných foriem vzdelávania ai. 

 

Dôležité termíny  
15.5.2015  - prihlásenie a zaslanie abstraktu do zborníka v slovenskom a anglickom jazyku  

(alebo inom cudzom jazyku), minimálne 15 riadkov  

20.6.2015  - zaslanie príspevku do zborníka  

20.6.2015  - zaslanie recenzného posudku do zborníka 

 na adresu: ksvtukezbornik@gmail.com 

Predpokladaný dátum vydania zborníka: september 2015 

 

Pokyny pre autorov  
 Vedecký recenzovaný zborník s medzinárodnou účasťou  bude vydaný na CD nosiči s 

ISBN.  

 Príspevky budú recenzované (každý autor si zabezpečí jedného recenzenta, ktorý 

odošle recenzný posudok podľa zverejnenej šablóny, recenzent sa uvádza na konci 

príspevku).  

 Príspevky musia byť svojím zameraním v súlade s obsahovým zameraním zborníka a 

naformátované podľa zverejnenej šablóny, poslané k termínu odovzdania. 

 Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina, poľština, ruština a iné. 

 Uverejnenie príspevkov je bez poplatku.  

 

Kontaktná adresa 

Katedra spoločenských vied 

Technická univerzita v Košiciach 

Vysokoškolská 4 

040 02 Košice 

Tel.: + 421 6024301 (sekretariát KSV)  

        + 421 602 4204 (Daniela Hrehová)  

Email: ksvtukezbornik@gmail.com 

 

Informácia o zborníku nájdete na stránke: http://web.tuke.sk/kasv/aktuality.php 

Kontakt: ksvtukezbornik@gmail.com 

                                                                                              Za riešiteľský kolektív KEGA 

                                                                         PhDr. Daniela Hrehová, PhD., vedúca projektu 

mailto:ksvtukezbornik@gmail.com

