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Projekt je zameraný na oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie vysokoškolského
štúdia. V súlade s prioritami výzvy a iniciatívami stratégie Európa 2020 (Inovácia v Únii,
Mládež v pohybe a Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta) je obsahovo
orientovaný na posilnenie aktívneho postoja študentov k vlastnej budúcnosti, na zvýšenie
príťažlivosti podnikania ako príležitosti, na rozvíjanie podnikateľského myslenia a podporu
podnikateľských postojov, na posilnenie kreativity a inovatívneho prístupu, ako aj na
rozvíjanie prierezových (prenositeľných, meta-) kompetencií a osobitne na kľúčovú
kompetenciu „podnikavosť a inovatívnosť“ v rámci vytvorených modulov. Dôležitými
kritériami, ktoré určujú efektívnosť podnikateľskej činnosti, sú práve podnikateľské
kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre pripravenosť jednotlivca uskutočniť takúto činnosť
v súčasných zložitých, dynamicky sa meniacich sociálno - ekonomických podmienkach.
Cieľom projektu je vypracovanie koncepcie multidisciplinárneho modulárneho a
prakticky zameraného predmetu na základné podnikateľské zručnosti v rámci
neekonomických študijných programov vysokoškolského vzdelávania.
Príprava multidisciplinárneho predmetu Základy podnikateľských kompetencií pre
neekonómov vychádza z potrieb efektívne vykryť absenciu celouniverzitného predmetu
zameraného na teoretickú prípravu študentov na podnikanie a na rozvíjanie a upevňovanie
podnikateľských zručností.
Vytvorenie predmetu o podnikaní v neekonomických smeroch vzdelávania je zároveň
aktuálnou celospoločenskou požiadavkou, ktorou je umožniť študentom získanie základných
sociálnych, psychologických, ekonomických vedomostí a zručností potrebných pre
podnikateľskú činnosť, ktorá bude prínosom pre riešenie nezamestnanosti a tým aj
ekonomického rastu. Uvedená myšlienka je zároveň aj východiskovou ideou riešeného
projektu.
Výsledkom projektu je zrealizovanie pilotného kurzu, vypracovanie novej modernej
vysokoškolskej učebnice a didaktických vyučovacích prostriedkov pre jednotlivé moduly
kurzu, ktoré svojím kreatívnym obsahom prispejú k teórii a metodike edukácie k
podnikavosti, k rozvoju kľúčovej kompetencie "podnikavosť a iniciatívnosť", odborných
a osobných kompetencií študentov neekonomických študijných programov, čím sa zvýši ich
uplatniteľnosť na trhu práce a zároveň sa posilní ich aktívny postoj k vlastnej budúcnosti.

Vedúci projektu: PhDr. Daniela Hrehová, PhD., Katedra spoločenských vied,
Rektorát Technickej univerzity v Košiciach
Riešiteľský kolektív má multidisciplinárne zloženie potrebné vzhľadom na charakter
projektu. Tvoria ho dva pracovné tímy vysokoškolských učiteľov:
⇒ Katedry spoločenských vied, Rektorát Technickej univerzity v Košiciach (etické,
sociálne a osobné aspekty podnikania)
PhDr. Helena Džupková
PhDr. Martin Gluchman
Mgr. Marián Horenský
PhDr. Anna Jenčová, PhD. – zást. projektu pre riešiteľský tím KSV
PhDr. Igor Rác
PhDr. Mariana Račková, PhD.
Mgr. Tatiana Roháčová
Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.
⇒ Ústavu podnikania a manažmentu, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (ekonomické aspekty podnikania)
doc. PhDr. Mária Antošová, PhD. – zást. projektu pre riešiteľský tím ÚPaM
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.
Ing. Daniela Petríková, PhD.
Ing. Andrea Seňová, PhD.
Spoločným úsilím riešiteľského kolektívu je zlepšiť pripravenosť študentov na fakultách
TUKE pre praktický život - rozvíjať ich podnikateľský a osobný potenciál, získavať potrebné
kompetencie v intenciách odporúčaní EÚ.
Prvý rok riešenia projektu 2013:
• prieskum - Analýza podnikateľského vzdelávania pre neekonómov na vysokých školách
technického zamerania,
• výskum - zber a analýza dát o kariérovom smerovaní vysokoškolákov na jednotlivých
fakultách TUKE (s dôrazom na otázky samozamestnania).
Druhý rok riešenia projektu 2014:
• vytvorenie koncepcie podnikateľského vzdelávania pre neekonómov a príprava
informačných listov predmetu – moduly,
• príprava a vypracovanie učebných textov, učebných pomôcok a pracovných materiálov
pre študentov,
• príprava špecializovanej učebne na vzdelávanie,
• zorganizovanie medzinárodného kolokvia.
Vypracovala: PhDr. Daniela Hrehová, PhD.
(vedúca projektu)

