Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy
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Tematická priorita 
4.1. vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja v oblasti duševného vlastníctva a  etiky vo vede/ vocational training of R&D staff in intellectual property and ethics area (záväzná osnova/obligatory scheme) (max. 5 strán/max. 5 pages)


Prehľad skúseností s odborným vzdelávaním v danej oblasti/List of experiences with vocational education in given area
Návrh systému odborných školení v štruktúre/Sugestion of vocational trainings system in structure as follows:
	obsah vzdelávania (počet hodín, tematické okruhy, témy jednotlivých prednášok...)/content of education

forma vzdelávania (prezenčná, elektronická, kombinovaná...)/form of education 
počet vzdelávacích dní, počet hodín v rámci jednotlivých dní, tematické bloky, počet školených v jednej skupine/number of educational days, hours, topics, number of members in group
metodológia - spôsob výuky (prednášky, práca v skupinách, samotestovanie, zadávanie práce na obdobie medzi školeniami - analýza ukážkových materiálov…)/methodology – teaching concept
záverečné hodnotenie absolventov kurzu (forma, certifikát…)/final evaluation of training graduates
študijné a podporné materiály pre účastníkov (forma, obsah, rozsah)/study materials for participants
organizačné zabezpečenie vzdelávania (miesto realizácie školení, spôsob zverejnenia oznamu o školení, spôsob výberu účastníkov…)/organization of education
cieľová skupina vzdelávania (kto, z akej organizácie, počet)/target group
spolupráca s absolventmi kurzu po jeho skončení (konzultácie, poradenstvo, elektronické fórum otázok a odpovedí, zorganizovanie seminára na doplnenie nových informácií…)/co-operation with graduates after training
zriadenie špeciálneho web portálu (štruktúra, typ elektronických aktivít – nové informácie, otázky a odpovede, zverejňovanie materiálov…)/creating of special web portal
	požiadavky na financovanie školenia pre účastníkov (cestovné, stravné, ubytovanie, materiály...)/financial request for training

Záväzná osnova pre projekty podané v rámci tematického zamerania 4.1. v bodoch/Obligatory scheme for projects in section 4.1. in items:
vypracovanie porovnávacích štúdií so systémami etiky vo vede v zahraničí/elaboration of comparative studies of ethics systems in science abroad
	zriaďovanie odborných etických komisií s pôsobnosťou v rámci organizácií výskumu a vývoja/creation of vocational ethical committee in R&D organizations:

01	Prehľad skúseností v danej oblasti/ List of experiences in given area
02	Navrhované aktivity z hľadiska obsahu, formy, metodológie/Recommended activities from aspect of content, form, methodology
03	Cieľové skupiny navrhovaného zámeru/Target groups
04	Očakávané výstupy a spoločenský prínos zámeru/Expected outcomes and social benefit
05	Navrhovaný rozpočet a zabezpečenie manažovania projektu/Budget and project management


â

Voľný text


