
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej
univerzity v Košiciach v spolupráci so zástupcami firiem 
združených v Business Service Center Forum (BSCF) 
Americkej obchodnej komory v SR prináša nový výberový 
akreditovaný predmet “Zručnosti pre úspech - z univerzity 
do praxe” (Skills for Success – from University to Workplace) 
v zimnom semestri 2017. Predmet je určený študentom 4. 
a 5. ročníka. Výučba bude prebiehať v slovenskom jazyku 
každý štvrtok od 5.10.2017 do 23.11.2017, vždy od 15:00 do
18:00 hod.

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom sadu efektívnych 
mäkkých zručností, ktoré sú zároveň tými najmenej 
rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov 
vstupujúcich na trh práce. Predmet budú vyučovať 
zástupcovia spoločností AT&T, CBRE, Embraco, IBM, 

“Výborná príležitosť 
naučiť sa často 
zanedbávané ale veľmi 
praktické zručnosti 
ako time manažment, 
prezentovanie či 
riešenie konfliktov od 
lektorov zo svetových 
korporácií.”

študent 
Adam

“Ako pre študentku univerzity je pre mňa 
dôležité, aby som po jej ukončení bola 
absolventkou pripravenou do praxe. 
Predmet Skills for Success je vynikajúca 
príležitosť, ktorá mi pomohla obohatiť 
teoretické poznatky o praktické a veľmi 
užitočné “mäkké zručnosti” - a to pod 
vedením profesionálov. Preto odporúčam 
výber tohto predmetu všetkým, ktorým záleží 
na budúcnosti a chcú sa odlíšiť od stoviek 
študentov, ktorým tieto “skills” chýbajú. 
Makaj na sebe, to je cesta k úspechu. ;)”  

študentka 
Mária

“Pripravenosť absolventov na prax a prvé zamestnanie nie je ani 
v oblasti IT ružová. Slabinou mnohých, inak technicky vhodných 
kandidátov, sú rôzne mäkké zručnosti – práca v tíme, komunikácia 
s kolegami, ale aj so zákazníkom, riešenie konfliktov a iné. 
Dôležité je, aby sa študenti  ‚oťukali’ v praxi ešte počas štúdia, aby 
zažili reálnu firmu, nielen jej popis v rámci prednášok.”  

Martin Džbor, riaditeľ pre rozvoj a stratégiu, 
T-Systems Slovakia

LafargeHolcim, Siemens, T-Systems a ďalších členov BSCF. 
Fórum zastupuje takmer 30 000 zamestnancov pracujúcich 
v centrách zdieľaných služieb (shared service centers) a u 
externých poskytovateľov podnikových služieb (business process 
outsourcing) na Slovensku.

TéMA DáTUM ČAS

Manažment času 5. október 15:00-18:00

Práca v tíme 12. október 15:00-18:00

Verbálna a neverbálna komunikácia 19. október 15:00-18:00

Riešenie konfliktov na pracovisku 26. október 15:00-18:00

Prezentačné zručnosti 9. november 15:00-18:00

Spätná väzba 23. november 15:00-18:00

zručnosti 
pre úspech 
z univerzity do praxe

výberový predmet v slovenskom jazyku

Chceš nadobudnúť mäkké zručnosti, ktoré 

Ti pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce?

Prihlás sa na voliteľný 
predmet v MAISe! 

Pre viac informácií napíš na 

frantisek.babic@tuke.sk alebo 

miroslav.binas@cnl.sk.


