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Academia Istropolitana Nova (AINova) 

AINova este o organizaţie neguvernamentală, independentă, axată pe învățarea pe 
tot parcursul vieții şi are 12 angajaţi cu normă întreagă. AINova oferă programe 
specializate de instruire și consultanță și ia parte la proiecte de cercetare aplicată. De 
la înființarea sa în anul 1996, AINova a contribuit la internaționalizarea educației și 
cercetării prin crearea de rețele, prin dezvoltarea cooperării transfrontaliere și prin 
oferirea de experiență și expertiză în străinătate. AINova colaborează cu un număr 
mare de experții invitați de la universități, sectorul public și privat, administrația 
publică centrală și locală. 

AINova este activă în domeniile-cheie tematice, selectate în anul 1996, şi anume, în 
protejarea și dezvoltarea unui mediu (cultural și natural) de calitate bună și 
integrarea acestuia în dezvoltarea locală, dezvoltarea societății civile și integrarea 
europeană, precum și în sfera de comunicare și limbi străine. 

Activitățile de bază ale AINova constau în cursuri pe termen scurt și mediu și 
implementarea de proiecte. AINova a fost implicată atât în calitate de coordonator, 
cât şi de partener într-o serie de proiecte finanțate de UE, a implementat mai multe 
proiecte SlovakAid, susținute de Guvernul slovac şi destinate universitarilor şi 
cadrelor didactice din şcolile din Moldova, profesorilor universitari din Ucraina şi 
Serbia, funcționarilor publici și jurnaliștilor, reprezentanţilor ONG şi ai societăţii 

civile. Activitățile din cadrul proiectelor sunt de natură educaţională  cursuri, 
seminarii, conferințe, metodologii de predare. 

 

Experţii din Slovacia 

Katarina Pisutova este coordonator de e-learning la Universitatea Comenius din 
Bratislava, Slovacia. Ea deţine titlul de Master în educaţia adulţilor, conferit de 
University of British Columbia in Canada (2003), şi titlul de Doctor în educaţie, în 
învăţarea online şi la distanţă, conferit de Open University din Marea Britanie (2012). 
Ea a locuit, a proiectat şi a predat cursuri on-line în Slovacia, Uganda, Canada şi 
SUA. În ultimul timp ea a lucrat în calitate de conceptor şi designer de  curriculum la 
Empire State College din Saratoga Springs, New York, şi la Universitatea din 
Pittsbugh. Interesele ei de cercetare se axează pe colaborarea on-line. 

Pavol Bistak este profesor universitar și cercetător la Universitatea Slovacă de 
Tehnologie din Bratislava începând cu anul 1992. Domeniile principale de cercetare 
ale dlui Pavol Bistak sunt noile tehnologii de învățare. Începând cu anul 1997, 
cercetările lui se axează pe laboratoare virtuale și la distanță de control al sistemelor 
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dinamice. Ca profesor, în prezent el susţine prelegeri la două discipline: Multimedia 
și Telematica. La nivelul de facultate, el este responsabil de sistemul LMS Moodle. Dl 
Pavol Bistak a publicat mai multe lucrări științifice referitoare la laboratoarele 
virtuale și la distanță și, împreună cu alţi co-autori, a scris mai multe cărţi pe teme de 
e-learning. El a luat parte la mai multe programe UE privind învățământul la 
distanță (Tempus, Socrates, Leonardo), a lucrat în calitate de coordonator local al 
programului Tempus (Stamp) și al programului Socrates (Flexeman). Dl Pavol Bistak 
a fost preşedinte al comitetului de organizare a Conferinței internaționale privind 
învățarea interactivă și colaborativă (ICL2011), membru al IPC al mai multor 
conferinţe virtuale universitare ce au avut loc în Bratislava. 

Marta Jendekova este expert superior şi manager de proiecte în cadrul 
Departamentului pentru Afaceri Europene al AINova. Începând cu anul 1997, ea predă 
subiectele legate de problemele europene, în special, cadrul legal şi instituţional al 
CE/UE,  aspectele practice ale procesului juridic (implicarea grupurilor interesate, 
negocieri, lobby). Dna Marta Jendekova a fost conducător la două proiecte 
PNUD/SlovakAid, axate pe societatea civilă din Ucraina, funcţionarii publici şi 
jurnalişti din Serbia. Ea este membru al Team Europe Slovacia, un grup de experţi, 
format de Reprezentanţa Comisiei Europene în Bratislava. 

Katarina Ciganova este expert superior şi manager de proiecte în cadrul 
Departamentului pentru Afaceri Europene al AINova. Începând cu anul 1999, ea este 
responsabilă de interacţiunea cu departamentele de instruire ale ministerelor, de 
analiza nevoilor de formare continua ale acestora, de implementarea programelor 
personalizate de instruire. Dna Katarina Ciganova a predat mai multe cursuri şi 
cunoaşte foarte bine toate aspectele procesului de instruire. De asemenea, dna 
Katarina Ciganova este membru al Team Europe Slovacia. 

Zuzana Stefanikova este expert superior şi manager de proiecte în cadrul 
Departamentului pentru Afaceri Europene al AINova. Din anul 1997 până în anul 
2001 ea a fost lider al Programului de studii europene, dezvoltând cooperarea 

internaţională şi conducând proiecte europene. În anii 2001 2008 dna Zuzana 
Stefanikova a fost director executiv al AINova, responsabilă pentru dezvoltarea 
instituţională, cooperarea internaţională, conducerea şi managementul instituţiei. În 
prezent, dna Zuzana Stefanikova se ocupă de învăţământul pentru adulţi şi este 
activă în mai multe proiecte axate pe educaţia adulţilor. În anul 2012 ea a obţinut 
postul de lector în educaţia adulţilor şi elaborează noi cursuri destinate acestei 
categorii de persoane. În mod regulat, începând cu anul 2003, ea predă cursuri de 
formare în politica regională a UE şi de management al proiectelor naţionale şi cele 
internaţionale. 

 


