Zahraniční výskumníci, vysokoškolskí učitelia, doktorandi na vysoké školy
a výskumné organizácie – ako na to?
EURAXESS Slovensko ‐ pracovný seminár pre pracovníkov univerzít a SAV
(zahraničných oddelení, personálnych oddelení, oddelení pre medzinárodnú spoluprác, oddelení
pre vedu a pod.)
Hotel JUNIOR Jasná
(Demänovská Dolina 105, Liptovský Mikuláš)

20. – 21. 5. 2013

Predbežný program

20. 5. 2013
11:00 – 12:00
Registrácia
12:00 – 13:00
Obed
BLOK I ‐ EURAXESS – európska iniciatíva pre výskumníkov, pre vysoké školy, výskumné organizácie
13:00 – 13:10
Otvorenie seminára
K. Košťálová
13:10 – 13:30
Predstavenie iniciatívy, poskytované služby a informácie, európska a národná sieť
servisných centier EURAXESS
K. Košťálová, M. Szórádová
BLOK II – Vstup a pobyt zahraničných doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov na
Slovensko a ich práca na území Slovenska
Moderovanie: M. Fedák
13:30 – 14:00
Vstup a pobyt zahraničných doktorandov, vysokoškolských učiteľov
a výskumníkov na Slovensko
Mgr. Ivan Hambalek, zástupca riaditeľa Oddelenia Cudzineckej polície ÚHCP, Mgr.
Jana Šípková, starší referent špecialista
14:00 – 14:15
Povolenia pre organizácie na prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín na účel
výskumu a vývoja (prostredníctvom dohody o hosťovaní)
Ing. Anna Juríková, zástupkyňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu,
Odbor medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji
14:15 – 14:35
Zamestnávanie zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumníkov
Ing. Peter Varga , zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor
informačno‐poradenských a sprostredkovateľských služieb
14:35 – 14:50
Predstavenie služieb európskej siete EURES
Ing. Alena Házašová, zástupkyňa siete EURES
14:50 – 15:05
Diskusia
15:05 – 15:25
Prestávka s občerstvením
BLOK III – Medzinárodný rozmer sociálneho poistenia a zabezpečenia
Moderovanie: K. Košťálová
15:25 – 15:55
Medzinárodný rozmer sociálneho poistenia a zabezpečenia z pohľadu
zamestnávateľa a zamestnanca

Mgr. Juraj Beličák, Mgr. Adrián Terek, zástupcovia Sociálnej poisťovne, Odbor
právnej služby, zahraničných vzťahov a individuálnych účtov
15:55 – 16:05
Diskusia
BLOK IV – EURAXESS Slovensko ‐ Aktuality
16:05 – 16:25
Čo je nové v EURAXESS Slovensko (publikácie, pripravovaná brožúra pre
zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov s navigáciou
„Information on social security and pension rights in Slovakia“, podujatia,
informačné a komunikačné aktivity, projekt TANDEM, plánovaná spolupráca s
priemyslom)
M. Szórádová, J. Kottulová
16:25 – 17:05
Náčrt spolupráce medzi servisnými centrami EURAXESS a vysokými školami a
výskumnými organizáciami pri poradenstve pre prichádzajúcich výskumníkov a
často kladené otázky – práca v skupinách (Príprava časti FAQ na
www.euraxess.sk )
K. Zimanová
17:05 – 19:00
Prestávka (možnosť návštevy Vrbického plesa, bazénu a sauny)
19:00
Večera a networking

21. 5. 2013
Raňajky
9:00 – 12:00
Bloky V, VI, VII ‐ práca v skupinách
BLOK V – Ako vyhľadať vhodné štipendium, pracovné miesto vo výskume, či získať
kvalifikovaného pracovníka?
20 min
Databáza štipendií a grantov v slovenskom a anglickom jazyku www.saia.sk
L. Marcin
15 min
Zverejňovanie a vyhľadávanie výskumných pozícií v časti Jobs portálu EURAXESS
K. Zimanová
15 min
Ako nájsť informácie o programe Ľudia 7. rámcového programu EÚ pre výskum
a inovácie a výhľad na program Horizont 2020, rámcový program EÚ (2014 –
2020)
K. Košťálová
BLOK VI – Internetové zdroje na podporu mobility zahraničných a slovenských výskumníkov a
komunikáciu
35 min
Možnosti a dostupné informácie na portáloch EURAXESS
J. Kottulová, M. Szórádová
15 min
Diskusné fórum/extranet siete kontaktných bodov
M. Szórádová
BLOK VII – Finančné zdroje na podporu mobility slovenských a zahraničných výskumníkov
50 min
Štipendiá pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
M. Fedák
12:10 – 12:30
Zhrnutie práce v skupinách, záver
12:30 – 13:30
Obed

9:00 – 9:50
10:00 – 10:50
10:50 – 11:10
11:10 – 12:00

Skupina A
Blok V
Blok VI
Prestávka s občerstvením
Blok VII

Skupina B
Blok VI
Blok VII

Skupina C
Blok VII
Blok V

Blok V

Blok VI

