Mladí ekonómovia diskutovali o vede s významným docentom
S enormným potešením organizačného tímu
Klubu sa dňa 27. februára 2018 o 13:00 v zasadacej
miestnosti fakulty konalo prvé stretnutie jeho
účastníkov. Na tomto stretnutí sa zúčastnili študenti
v zastúpení všetkých troch stupňov štúdia, ako aj
interní zamestnanci fakulty.

Študenti Ekonomickej fakulty TUKE sa dňa 27.
februára 2018 spoločne zúčastnili v zasadacej
miestnosti fakulty diskusie s docentom Eduardom
Baumöhlom. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskej
a uvoľnenej atmosfére. Nosnou témou stretnutia boli
možnosti a príležitosti vedecko-výskumného bádania.
Klub mladých vedcov na našej fakulte
S nástupom letného semestra akademického roku
2017/2018 študentský Klub mladých vedcov
Ekonomickej fakulty TUKE rozbehol svoje aktivity.
Pod odborným vedením doc. Ing. Beáty Gavurovej,
PhD. MBA, prodekanky Ekonomickej fakulty, a doc.
Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD., vedúceho Katedry
ekonomických teórií, sa študenti môžu zúčastniť
zaujímavých prednášok s významnými domácimi
a zahraničnými hosťami, alebo rozvinúť svoje
teoretické skúsenosti v praktických prípadových
štúdiách. Medzi výhody Klubu určite patrí, že na
stretnutiach môžu študenti vyjadrovať svoje názory,
predkladať svoje návrhy na riešenie ekonomických
problémov v spoločnosti, či voľne a neformálne
prediskutovať s odborníkmi z radov zamestnancov
fakulty problematiku analyzovanú vo svojich
záverečných prácach. Okrem prednášok, diskusií, či
workshopov majú študenti možnosť spolupracovať
s externými partnermi fakulty na ich prípadových
štúdiách
a projektoch,
čím
môžu
využiťatraktívnupríležitosť
budovania
nových
kontaktov. Cieľom aktivít Klubu mladých vedcov
EkF je tak podporiť kritické myslenie a kreativitu
študentov, prehlbovať ich teoretické, metodologické
a praktické poznatky, ktoré by viedli napríklad aj
k zvyšovaniu kvality ich záverečných kvalifikačných
prác, a tým ich v konečnom dôsledku aj lepšie
pripravili pre trh práce.

Na prvé stretnutie Klubu mladých vedcov EkF
TUKE bol pozvaný uznávaný ekonomický
odborníka výskumník z Ekonomickej univerzity
v Bratislave, p. doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.,
ktorý
študentov
zaujal
svojím
otvoreným
a neformálnym prístupom a popularizovaním vedy
a výskumu. Pán docent hovoril o dôležitosti
vzdelávacích aktivít na vysokých školách a vyzdvihol
dobrovoľné vedecké projekty vysokoškolských
študentov.

Voľná diskusia mladých ekonómov s docentom.

Pán docent spomenul aj svoje začiatky
doktorandského štúdia a otvorene hovoril o svojich
úspešných, niekedy úsmevných, ako aj náročnejších
zážitkoch počas svojho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach, Ekonomickej
univerzite v Bratislave. Predovšetkým naši interní
doktorandi súhlasili s ťažkosťami písania dobrých
článkov, s neustálym procesom získavania nových
informácií a so zháňaním potrebných dát a informácií
pre svoj výskum.

Zhrnutie a ďalšie vedecké možnosti na EkF TUKE
Celkový dojem z prvého stretnutia Klubu hodnotíme
ako pozitívny. Študenti sa dozvedeli o možnostiach
vedy a výskumu od skúseného ekonomického
odborníka doc. Eduarda Baumöhla, ktorý tematiku
podal veľmi priateľskou a otvorenou formou.
Diskusiu obohatil aj profesor Vladimír Gazda,
inšpirujúc študentov životnými príbehmi o tom, aké
benefity prináša vedecko-výskumný život.

V priebehu stretnutia prispel svojimi bohatými
a podnetnými poznatkami do diskusie ajpán prof.
Ing. Vladimír Gazda, PhD. Študenti sa mohli
napríklad dozvedieť, že pán profesor viedol pána
docenta Baumöhla v čase jeho doktorandského štúdia,
na čo obaja s radosťou spomínali.

Študenti so záujmom počúvajú príhovor doc. Ing.
Eduarda Baumöhla, PhD.

Doc. E. Baumöhl objasňuje študentom čaro výskumu.

Nasledujúceho stretnutia Klubu, ktoré bude
oznámené záujemcom už čoskoro,sa zúčastni aj
významný zahraničný odborník z Karlovej univerzity
v Prahe. Medzitým však prebieha ďalšia fakultná
aktivita pod názvom Veda a výskum na EkF TUKE,
na ktorej sa môžu záujemcovia detailnejšie
oboznámiť
s vedecko-výskumnými
prácami
a projektmi jednotlivých katedier Ekonomickej
fakulty. Tento inovatívny projekt je organizovaný
formou workshopu a jeho základnou myšlienkou je
vzbudiť záujem u študentov o danú katedru,
a v neposlednom rade vytvárať pozitívnu atmosféru
na pracovisku, podporovať fakultný výskum, ako aj
nové projektové partnerstvá v rámci katedier.
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