Projekty podporené Nadáciou VÚB
VÚB banka, člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo, podporuje projekty a
aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných partnerov nebolo možné úspešne realizovať. Pre
zintenzívnenie tejto činnosti bola založená Nadácia VÚB, ktorá okrem iného poskytuje granty
prostredníctvom otvorených grantových schém v nadačných programoch pre Nádej, pre
Šport a pre Vzdelanie. Cieľom Nadácie VÚB v nadačnom programe pre Vzdelanie je
podporiť mladých ľudí, ktorí majú ambíciu naplno využiť svoj potenciál a aktívne hľadajú
spôsoby vzdelávania nad rámec bežného štúdia.
O poskytnutie grantu z tohto nadačného programu sa v závere roka 2008 uchádzali aj
pedagógovia z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Správna rada Nadácie
VÚB na svojom zasadnutí 1. decembra 2008 rozhodla o pridelení grantov pre dva projekty.
Za realizáciu projektu Ekonomická analýza podniku (EAP) – Software je
zodpovedná doc. Ing. Edita Farkašová, CSc. Cieľom projektu je zvýšiť záujem študentov
o ekonomickú analýzu podniku cez užší kontakt s praxou, nakoľko študenti budú môcť
analyzovať finančnú situáciu reálne existujúcich podnikov, pretože program im umožní
analyzovať vplyv rozsiahleho súboru vstupných údajov. Skupina študentov Ekonomickej
fakulty TUKE, z ktorých jeden študent je zároveň aj študentom Fakulty elektrotechniky
a informatiky, pracuje na vývoji softvéru, ktorý je pred dokončením a je testovaný na
cvičeniach.
EAP – Software je určený na podporu výučby predmetov Ekonomická analýza podniku,
Oceňovanie podnikov a Vybrané kapitoly z ekonomickej analýzy podniku, ako aj na
vypracovanie bakalárskych a diplomových prác z tejto oblasti.
Za realizáciu druhého projektu Integrácia modelovania obchodných a podnikových
procesov do výučby zodpovedá RNDr. Libuša Révészová, PhD. Cieľom projektu je
integrácia modelovania obchodných a podnikových procesov do výučby, prostredníctvom
aplikácie poznatkov a skúseností, získaných pri riešení úloh medzinárodného európskeho
projektu FLUID-WIN na Katedre aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky.
Prínosom projektu bude príprava učebného textu, týkajúceho sa základov modelovania
podnikových procesov a reorganizácia doterajšieho spôsobu výučby, s dôrazom na moderné
edukačné formy výučby, ako problémovo orientované projektové vyučovanie s podporou elearningu. Takto realizované vzdelávanie môže zásadným spôsobom ovplyvniť rozvoj
potenciálu študentov.
Realizácia projektu umožní skvalitniť a priblížiť praxi výučbu predmetu Informatika II
v rámci študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie.
Projekty, na ktoré sme získali granty v hodnote 9 526,65 EUR, sú ukážkou participácie
súkromného sektora na vzdelávaní mladých, ambicióznych ľudí a pomoci fakulte pri
skvalitňovaní pedagogického procesu.
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