Studenti! Hladajte viac! Budte zvedavi, pytajte sa!
Objavte v sebe skryty potencial a uplatnite ho!

História VSB
VSB sa organizuje v Košiciach už od roku 1999, kedy sa to volalo LC days a neskôr pod
názvom VSB sa robilo každý jeden rok po sebe v dobe recruitu ako jeden z najhlavnejších
nástrojov na upútanie pozornosti študentov. V roku 2005 sme začali robiť VSB s podtitulom,
ktorý mal nastoliť myšlienku projektu, ktorú si mali študenti odniesť sebou domov, aby sa nad
ňou zamysleli. Prv to bolo Student reality show, potom Feel the university life a Stroskotanci
na VS. Kvalita projektu sa postupne zvyšovala a podľa feedbacku všetkých delegátov sa VSB
stáva už takmer kultom v Košiciach, lebo podobnou schémou a stále inou myšlienkou vždy
vieme zaujať minimálne 20 nových študentov do AIESEC.

Popis projektu
VSB alebo Veľké Septembrové Blues je 3-dňový projekt organizovaný neziskovou
organizáciou AIESEC Košice, najväčšou študentmi riadenou organizáciou na svete, ktorá
pôsobí na Podnikovohodpodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave so sídlom
v Košiciach.
Členovia AIESEC tento projekt organizujú ako spoznávaco-vzdelávacu akciu pre nových
študentov, ktorých následne rozvíjajú po celú dobu štúdia v oblasti manažérskych, mäkkých
a tvrdých zručností a schopností, a ktorí túto organizáciu neskôr riadia, rozvíjajú a uplatňujú
tak získané zručnosti v praxi. Preto je tento projekt významný pre nich, ich vlastný rozvoj,
ako aj pre nás – pre zabezpečenie stability a úspešnosti neziskovej organizácie.
Hlavnou cieľovou skupinou sú čerství absolventi strednej školy. Tí sú na projekte VSB 2013
učení pracovať v tíme, myslieť globálne, konať lokálne, nakoľko na tomto projekte stretnú aj
zahraničných stážistov a skúsených študentov vyšších ročníkov, ktorí majú medzinárodné
skúsenosti.

Program projektu VSB
Program je rozdelený do 3 častí:
-

spoznanie organizácie AIESEC a základov vysokoškolského systému,
rozvoj základných manažérskych zručností – formou tréningov, praktických simulácií
a hier,
zábava a spoznávanie sa navzájom.

Na programe sú aktívne tieto skupiny delegátov:
-

-

noví delegáti (hlavná cieľová skupina) – prechádzajú postupne programom pod
vedením facilitátorov, skúsených študentov
facilitátori – starší študenti, členovia AIESEC, ktorí vedú nových delegátov počas
programu
tréneri – starší členovia AIESEC a externí spolupracovníci, ktorých úlohou je doručiť
krátky tréning základných manažérskych zručností (komunikácia, tímová práca,
kreativita) a sprostredkovať informácie o systéme VŠ, ako aj iných možností na rozvoj
hostia – zahraniční stážisti, ktorí prišli do Košíc na pracovnú stáž prostredníctvom
organizácie AIESEC
organizátori – starší členovia AIESEC, ktorí zabezpečujú plynulý priebeh projektu,
ako aj jeho prípravu pred samotnou realizáciou

Zámer VSB
Dôvodom na organizovanie projektu VSB 2013 je pomoc pri adaptácii nových študentov –
prvákov – na VŠ, ako aj poukázanie na možnosti mimoškolských aktivít, ktoré sú dôležité pre
ich ďalší rozvoj. Zároveň za účelom aktívnej práce s potenciálnymi členmi už v prvých dňoch
na novej škole. Nadáciu Tatra Banky žiadame o finančnú podporu z dôvodu záujmu zníženia
poplatkov účastníkov na projekt a zvýšenia kvality dodania tréningov na soft skills od
skúsených ľudí z praxe.
Týmto projektom chceme rozvíjať postoj študentov vysokej školy ku mimoškolskej činnosti a
praxi, kde majú možnosť uplatňovať získané teoretické vedomosti zo školských lavíc. Pomer

aktívnych študentov ku pasívnym je stále nízky a našim cieľom je ho stále zvyšovať.
Niekoľkoročné skúsenosti v riadení neziskovej organizácie a na jej konci medzinárodná stáž
v zahraničí jednoznačne pripraví študentov do praxe tak, ako si to firmy vyžadujú a ako
očakávajú od vysokoškolského vzdelávacieho systému. Preto je však potrebné študentov
zaujať hneď na začiatku štúdia, vštiepiť hlbokú motiváciu a vytvoriť v nich aktívne pracovné
návyky. Projekt VSB 2009 na základe vzdelávacej metódy „learning by doing“ podporuje
práve tieto 3 prvky. Na základe toho má študent možnosť rozhodnúť sa a začleniť sa do radu
aktívnych študentov, ktorí reprezentujú organizáciu AIESEC, ako aj samotné fakulty.
Kto a aký bude mať prínos z VSB
Študenti 1. ročníkov - prínos vo forme rozšírenia prehľadu:
-

o možnostiach vysokej školy a mimoškolskej činnosti,
o sebe a svojich zručnostiach a schopnostiach,
o aktívnej angažovanosti na VŠ ako aj v organizácii AIESEC Košice.

Študenti vyšších ročníkov (členovia AIESEC Košice) – prínos vo forme:
-

zlepšenie svojich zručností vedenia tímu,
zlepšenia svojich organizačných a komunikačných zručností,
aplikácia skúsenosti v roli trénerov a facilitátorov.

