Tabuľka projektov ktoré odporúča poradný výbor na podporenie:

Č.p.

Predkladateľ

Projekt

Suma
podpory
€

10vs001 37

Technická univerzita v Košiciach
Policy-Making and Politics
Ekonomická fakulta
at the Local Level
Katedra regionálnych vied a manažmentu

5000

10vs003 39

Technická univerzita v Košiciach

eSkills4biz

2500

10vs029 65

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra hospodárskej politiky

Moderné Mikroekonomické
teórie v anglickom jazyku

5000

10vs022 58

Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Ústav Manažmentu

Príprava a rozvoj predmetu
European Challenge
Programme

4950

10vs031 67

Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
Katedra medzinárodného obchodu

Medzinárodný obchod v
praxi

2000

Zámerom projektu "Policy-Making and Politics at the Local Level" (POLLOC) je predstaviť problematiku tvorby politiky na lokálnej úrovni v čo
najširšom kontexte a umožniť študentom z rôznych krajín a z rôznych
odborov, aby si prostredníctvom výmeny vlastných poznatkov, vedomostí
a skúseností uvedomili a pochopili interdisciplinárnosť tohto spoločenskopolitického a ekonomického fenoménu. Na letnej škole, ktorá je hlavným
výstupom tohto projektu, sa zúčastnia študenti ekonómie, manažmentu,
verejnej správy, politológie, verejnej politiky, sociológie, humánnej
geografie a územného plánovania z piatich krajín EÚ (celkovo pôjde o
študentov 16 rôznych univerzít).
Projekt "eSkills4biz" ("e-zručnosti pre biznis"), vznikol z iniciatívy
študentov Ekonomickej fakulty TU v Košiciach, ktorí v spolupráci so
svojimi kolegami na iných fakultách TU v Košiciach a na univerzite
Politecnico di Miláno pripravili projekt, ktorý má prispieť k zlepšeniu
vyučovacieho procesu na fakulte s cieľom zvýšenia pripravenosti
študentov na prax a zároveň prezentovania problematiky elektronického
obstarávania širšej odbornej verejnosti. Moderné nástroje obstarávania,
t.j. e-katalóg, e-tendre a najmä e-aukcie, predstavujú nástroje, ktoré pri
správnom využívaní zvyšujú efektívnosť obstarávacieho procesu firmy a
teda aj jej konkurencieschopnosť. Študenti by teda mali dané nástroje
poznať a byť schopní ich efektívne využívať.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality výučby Mikroekonomickej teórie pre
doktorandov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave (NHF) tak,
aby bola porovnateľná s kvalitou na renomovaných univerzitách v
západnej Európe a v Severnej Amerike. Predmetom projektu je
zavedenie nového doktorandského kurzu Mikroekonomickej teórie na
doktorandskom stupni štúdia na NHF. V súčasnosti výučba
mikroekonomickej teórie na NH nedosahuje úroveň kvality bežnú na
kvalitných univerzitách v Západnej Európe a Severnej Amerike.
Projekt je zameraný na prípravu a rozvoj predmetu "European Challenge
Programme" prostredníctvom medzinárodného programu EREC (The
European Real Estate Challenge), ktorého cieľom je hlavne poskytnúť
študentom inovatívne vzdelávanie v oblasti realitného trhu a
nehnuteľností. V rámci projektu sú študenti zadelení do zmiešaných
medzinárodných tímov, pričom každý tím bude analyzovať realitný trh v
niektorom z európskych miest (Praha, Viedeň, Amsterdam, Miláno,
Varšava, Bratislava, Mníchov).
Zámerom predkladaného projektu je priblíženie predmetu Medzinárodný
obchod k moderným učebným postupom používaných na prestížnych
univerzitách. V prvej časti projektu bude kľúčovým špecifikom vytvorenie
cyklu prednášok - odborníkmi z praxe. Druhá časť projektu sa bude
orientovať na vytvorenie tímu dvadsiatich najlepších študentov a ich
následnú mesačnú prax vo firmách prednášajúcich odborníkov

10vs023 59

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Katedra stratégie a podnikania

Podpora kvality vzdelávania 1900
prostredníctvom
prípadových štúdií

10vs033 69

Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovo hospodárska fakulta

EUKEPASS

10vs019 55

Slovenská technická univerzita Bratislava Ekonomické vzdelávanie
Materiálovo technologická fakulta
pre prax s online podporou

514

10vs009 45

Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Ústav manažmentu

Zvyšovanie finančnej
gramotnosti študentov FEI
a FIIT STU v Bratislave

1000

10vs010 46

Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovo hospodárska fakulta

Modernizácia procesu
výučby predmetu Financie
a mena

2000

1600

Podporili sme 10 projektov celkovo sumou: 26 464 €

Zámerom predkladaného projektu je prispieť ku skvalitneniu
vyučovacieho procesu využívaním prípadových štúdií spracovaných na
základe výskumu realizovaného pedagógmi a odborníkmi Fakulty
managementu UK v podmienkach firiem pôsobiacich na Slovensku.
Využívanie prípadových štúdií v pedagogickom procese prispeje k
obohateniu študentov FM UK o konkrétne prepojenie teoretických
poznatkov na prax. Jednotlivé prípadové štúdie budú obsahom
publikácie, ktorú vydá fakulta.
Účelom platformy EUKEPASS je umožniť študentom nájsť si vyhovujúcu
prax, ktorá je povinná v rámci štúdia. Ide o vytvorenie efektívnej a
dlhodobo udržateľnej komunikačnej platformy na Podnikovo
hospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ktorá by umožnila
interaktívnu komunikáciu medzi študentmi a spolupracujúcimi podnikmi
pri zabezpečovaní študentskej praxe.
Cieľom predkladaného projektu je prepojenie teoretických poznatkov
ponúkaných študentom v rámci výučby ekonomických predmetov s
podmienkami praxe, v ktorých manažér, príp. podnikateľ vykonáva svoje
úlohy. Projekt pozostáva z dvoch častí, a to z inovácie existujúcich
ekonomických predmetov na bakalárskom stupni štúdia a z propagácie
nového voliteľného ekonomického predmetu Základy podnikania s
inovatívnymi formami výučby pre neekonomické študijné programy na
MTF STU v Trnave.
Cieľom projektu je zvyšovanie finančnej gramotnosti študentov FEI a FIIT
STU v Bratislave najmä prostredníctvom výučby predmetov Bankovníctvo
a Finančný manažment, výučbu ktorých zabezpečujú na STU realizátori
projektu z ÚM STU. Vo výučbe uvedených predmetov budeme klásť
väčší dôraz na témy finančnej gramotnosti, ako je porozumenie
bankovým a investičným produktom, lepšie sa orientovať v ich ponuke a
súvisiacich zmluvách, vybrať si z nich tú najvýhodnejšiu a ako
efektívnejšie riadiť svoje osobné financie. V oblasti firemných financií ich
naučíme lepšie rozumieť ukazovateľom finančného zdravia podniku a
postupom predchádzania a riešenia jeho platobnej neschopnosti.
Zámerom navrhovaného projektu je pokračovanie v modernizácii výučby
predmetu Financie a mena využívaním e-learning metódy pre potreby
aktívneho a permanentného vzdelávania a v rámci neho bude dôraz
kladený najmä na kapitoly Verejné financie a Sociálne zabezpečenie s
dôrazom na Dôchodkové poistenie, ktoré je v centre pozornosti nielen
vlády Slovenskej republiky, ale vzhľadom na problémy s deficitom
sociálnych poisťovní a prognózované zmeny významných faktorov, ktoré
vplývajú na solventnosť systému aj vlád všetkých krajín EÚ.

