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Odštartovanie prieskumu na zber nápadov pre 
digitálnu platformu aliancie Ulysseus 

 

Online dotazník, ktorý je k dispozícii do 15. marca 2021, pomôže 
identifikovať funkcie a možnosti, ktoré budú súčasťou digitálnej 
platformy aliancie Ulysseus. 

Európska univerzita Ulysseus spustila digitálny prieskum s cieľom zhromaždiť nápady pre 
pripravovanú digitálnu platformu a umožnila zapojiť sa do tohto zberu celej komunite 
Ulysseus. Dotazníkprístupný prostredníctvom tohto odkazu zostane otvorený do 15. marca 
2021. 
 
Digitálna platforma aliancie Ulysseus, ktorú pripravuje Univerzita Côte d'Azur bude 
podporovať rôzne činnosti aliancie Ulysseus, Európskej aliancie vedenej Univerzitou v 
Seville spolu s piatimi ďalšími Európskymi univerzitami: Univerzita v Janove (Taliansko), 
Univerzita Côte d'Azur (Francúzsko); Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), MCI | 
Podnikateľská škola© (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). 
 
Virtuálna mobilita, výskum a inovácie, výučba, akademický rozvoj, riadenie a komunikácia 
patria medzi funkcionality plánované pre platformu, ako aj interaktívna sieťová aplikácia 
Matching4cooperation – digitálny nástroj na výmenu nápadov, produktov a služieb a pre 
vyhľadávanie partnerov v rámci komunity aliancie Ulysseus. 
 
Všetky tieto funkcionality boli navrhnuté prostredníctvom série seminárov, ktoré sa konali v 
januári 2021 za účasti členov každej partnerskej univerzity aliancie Ulysseus 
prostredníctvom každého inovačného hubu: Energetika, doprava, mobilita a inteligentné 
mestá (USE); Starnutie a blahobyt (UCA); Cestovný ruch, umenie a kultúrne dedičstvo 
(UniGe); Umelá inteligencia (Haaga-Helia); Digitalizácia (TUKE); a Potravinárstvo, 
biotechnológie a cirkulárna ekonomika (MCI). Každý inovačný hub sa bude zaoberať šiestimi 
špecifickými a prierezovým výzvami v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zdieľajú so 
zúčastnenými regiónmi a mestami aliancie s cieľom formovať inovačný ekosystém aliancie 
Ulysseus. Tento prieskum teraz pomôže určiť priority už navrhnutých funkcionalít, ako aj 
priniesť ďalšie podnety a nápady pre doplnenie do digitálnej platformy. 
 



 
O aliancii Ulysseus 

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za 
univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so 
zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita 
Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská 
škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, 
výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie 
stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom. 
 
Aktivity aliancie Ulysseus môžete sledovať prostredníctvom jej webovej stránky, prihlásením 
sa na odber jej štvrťročného bulletinu alebo prostredníctvom jej profilov na Facebook, 
Twitter, LinkedIn a Instagrame. 
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