Spájajme štúdium na Technickej univerzite s potrebami praxe
“Existujú tri nesmierne tvrdé veci:
oceľ, diamant a poznanie seba samého
Benjamin Franklin

P

oznať samého seba je naozaj nesmierne ťažké, ale veľmi dôležité
pre osobný rozvoj, spoločenský
život a kariéru. Poznávanie seba samého,
odhaľovanie svojich silných a slabých stránok je ako „beh na dlhé trate“. Aby priniesol relevantný výsledok a bol prínosom
pre jednotlivca a pre spoločnosť, mal by byť
vedený odborníkmi. Pasovanie sa za odborníka zo sociálnych vied bez odborného
spoločensko vedného vzdelania vedie k realite s ktorou sa stretávame v každodennej
práci s našimi študentmi. Na najobecnejšiu
pragmatickú otázku, či po skončení štúdia
budú kompetentní (preukázateľne schopní
aplikovať požadované vedomosti, zručnosti
vo svojom odbore), študenti v diskusiách
na našich seminároch majú problém
na ňu relevantne odpovedať. Väčšinou
odpovedajú stroho „ako to máme vedieť“.
Je nám všetkým jasné, že študenti v poslednom ročníku štúdia, pri príprave na odchod
do praxe by mali vedieť zhodnotiť svoje odborné a sociálne zručnosti.
Tieto zistenia nás viedli k hľadaniu odpovede na otázky. Čo všetko môžme na pôde
univerzity urobiť, aby študenti boli schopní

teoretické
vedomosti tvorivo pretaviť
do schopnosti, byť úspešnými pri uchádzaní sa o prácu a pri uplatnení sa v praxi
vo svojom odbore.
Filozofia stratégie výučby je determinovaná
empirickými skúsenosťami z vyučovacieho
procesu na TUKE a potrebami praxe. Teoretické vedomosti, na ktorých je možné
rozvíjať sociálne zručnosti, študenti musia
získať v bakalárskom stupni štúdia. Len
na tejto báze je možné v ďalšom stupni
štúdia v rámci aplikovaných spoločenskovedných predmetov rozvíjať získané
zručnosti s pragmatickým cieľom, čo
najlepšie uspieť na pracovných pohovoroch
a následne v praxi.
Aby naša práca bola cieľavedomo zameraná na prípravu študentov pre potreby
praxe a splnila očakávania spoločenskej
objednávky, KSV nadviazala spoluprácu
s úsekom GM pre zabezpečenie a rozvoj
ľudských zdrojov U.S.STEEL s.r.o Košice.
Poznatky a skúsenosti získané z kurzov
a tréningov rozvoja manažérskych kompetencií a následná účasť na assesmente nás
len utvrdila v tom, že s našimi študentmi
je potrebné odborne, veľmi intenzívne
a cieľavedomo pracovať. Učitelia KSV absolvovali pohovory, ktorými musia prejsť
všetci absolventi pri uchádzaní sa o prácu

v U.S.STEEL s.r.o Košice. Výborne prepracovaný a praxou overený assesment
sa dostane „pod kožu“ každému adeptovi
a odhalí jeho osobné, odborné a sociálne
predpoklady pre pracovnú pozíciu, o ktorú
sa uchádza. Aby naši študenti boli úspešní,
je nevyhnutné, aby tieto náročné pohovory zvládali. Nepostačí byť len dobrými
odborníkmi vo svojom odbore (mnohí
študenti aj týmto argumentujú). Hard skills
je len čiastkový úspech, byť výbornými
a uspieť, znamená mať aj na adekvátnej
úrovni rozvinuté soft skills.
Táto nová skúsenosť nás viedla k vytvoreniu koncepcie tréningov zameraných na rozvoj sociálnych kompetencií
a manažérskych zručností. V ak. roku
2012/2013 budú ponúknuté študentom 2.
ročníka inžinierskeho štúdia. Však predpokladom k tomu, aby tieto tréningy boli
pre nich prínosom, musia mať osvojené
teoretické vedomosti zo spoločenských
vied. Katedra spoločenských vied je teoreticky aj praktický pripravená na realizáciu
súčasnej spoločenskej výzvy - aktívne
sa spolupodieľať na výchove, vzdelávaní
a príprave študentov pre prax.
PhDr. Helena Džupková
vedúca Katedry spoločenských vied

ÚSPEŠNÝ TRANSFER PROJEKTU
od novembra 2008 do októbra 2010 projekt, ktorého výsledkom je digitalizovaný,
multimediálny kurz nemčiny prístupný
na www.tourneu.eu pre všetkých záujemcov o nemecký jazyk, ktorí si chcú svoje
jazykové zručnosti overiť a prehĺbiť. Veď
zákazníkmi v turizme sme v konečnom
dôsledku všetci.

J

edným z dôležitých aspektov európskych vzdelávacích projektov v rámci
tzv. LLP, celoživotného vzdelávania, je
ich aktuálnosť, či perspektívnosť. Dnes to
nazývame trvalá udržateľnosť. Pod názvom „TOURNEU - Kultúrne a hospodárske aspekty aktívneho cestovného ruchu
v nových krajinách EÚ (SR, Estónsko
a Lotyšsko)” sme na KJ TUKE realizovali
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Dôkazom úspešnosti projektu bol okrem
udelenia certifikátu na 10. ročníku súťaže
Európskej komisie „Európska značka
pre jazyky 2011“ aj fakt, že projekt vzbudil
pozornosť tureckých kolegov na Univerzite
Suleymana Demirela v Isparte. Turecko je
jednou z príťažlivých destinácií aj pre slovenského zákazníka v turistickom sektore,
a tak je potešujúce, že práve v tejto krajine
prejavili kolegovia-jazykári záujem o naše
produkty.
Transfer medzinárodného projektu bol

úspešne prijatý tureckou národnou agentúrou pre vzdelávacie projekty pod názvom
IMLIT (The Improvement of Language
Skills for Incoming Tourism through the
EU Framework). Cieľom tohto nového
projektu, v ktorom ide o zvyšovanie jazykových kompetencií pre aktívny turizmus v rámci EU je doplnenie multimediálnych učebných materiálov v kurze
nemeckého jazyka z Tourneu pre potreby
tureckých študentov turizmu na vysokých
a odborných školách a zamestnancov
v turizme. Bude zameraný na modul Service na úrovni A1 podľa Európskeho
referenčného rámca. Pracovníci katedry
sa na tomto projekte budú podieľať najmä
ako metodickí poradcovia, ďalej na príprave
interkultúrnych cvičení pre testovanie
prezenčnej časti kurzu, plánovaného
v Nemecku. Nemenej dôležitým partnerom je pôvodný iniciátor projektu,

neúnavný profesor G.Wazel z Inštitútu
pre interkultúrnu komunikáciu v Ansbachu, SRN. Z tureckej strany prebieha spolupráca prostredníctvom Inštitútu pre cudzie
jazyky na Selčukovej univerzite v Konyi.
Na prvom projektovom stretnutí, ktoré
sa uskutočnilo v januári u koordinátora
v Turecku, sa ujasnili organizačné otázky,
konkrétne termíny a odborné smerovanie
spolupráce. V dnešnej zložitej politickej situácii, keď neprestajne čítame a počúvame

o kontroverzných a zložitých vzťahoch
v Európe i mimo nej, aj tento projekt
môže byť jedným z prejavov nádeje, že na
základe dobrej vôle sa dajú nájsť styčné
plochy a schodné cestičky aj medzi krajinami so zdanlivo odlišným kultúrnym,
historickým a politickým pozadím. Nejde
len o všeobecné zvýšenie znalostí jazyka,
veľkou devízou kurzu je interkultúrny aspekt, ktorý je základnou charakteristikou
úspešného kurzu. V exotickom prostredí

má tento aspekt primárne opodstatnenie. Ostáva teda dúfať, že aj na základe
skúseností s naším projektom bude mať
nemecky hovoriaci turista z Európy trochu
väčšiu šancu dorozumieť sa v tejto krajine bohatej na históriu i prírodné krásy
– prinajmenšom v okolí Isparty a Konye,
odkiaľ pochádzajú naši univerzitní partneri.
PhDr. Janka Pavlovová, CSc.
vedúca Katedry jazykov

Na Technickej univerzite sa znova ozývali cudzie jazyky

P

oznáte slová: God dag, günaydin,
tere päevast, buon giorno, dzień dobry? To je len zopár pozdravov v jazykoch, ktoré ste mohli počuť počas troch
týždňov (23.1.2012 – 11.2.2012) v priestoroch našej alma mater. Katedra jazykov
už po piatykrát pripravila Intenzívny kurz
slovenčiny – EILC (Erasmus Intesive Language Course) pre zahraničných študentov,
ktorí prichádzajú na slovenské univerzity študovať v rámci PCV, podprogramu
Erasmus. Kurzu sa môžu zúčastniť aj Comenius asistenti. Kurzy EILC sú venované
najmenej používaným a vyučovaným jazykom a sú organizované v hostiteľskej
krajine pred začiatkom akad. roku alebo
semestra. V tomto obodbí sme privítali
študentov z Nórska, Turecka, Estónska,
Talianska a Poľska.
Počas trvania kurzu študenti absolvujú celkovo 90 vyučovacích hodín slovenského
jazyka. EILC je určený študentom, ktorí
nemajú žiadne predchádzajúce znalosti
slovenčiny. Kurz umožní účastníkom ľahšie
sa orientovať v slovenskom jazykovom
prostredí, vedieť si poradiť v každodenných
situáciách, zvládnuť základy slovenského jazyka, nevyhnutnú slovnú zásobu
a frázy používané v každodenných situáciách, základy slovenskej gramatiky
a výslovnosti. Účasť na kurze umožňuje
učiacim sa oboznámiť sa s medzikultúrnymi rozdielmi a adaptovať sa

v spoločenskom a akademickom
živote na Slovensku. Po ukončení
kurzu by účastníci mali byť schopní
zvládnuť jednoduché konverzácie so slovenskými učiteľmi a študentmi na hostiteľských univerzitách. Počas kurzu poskytujeme
študentom mnoho priestoru na rozvíjanie zručnosti rozprávania
prostredníctvom praktických úloh.
Medzi obľúbené aktivity patrili aj
prezentácie študentov, počas ktorých študenti predstavili svoju
krajinu, univerzitu, národné zvyky,
jedlá, hudbu a aj svoje koníčky. Na konci
kurzu si študenti overili novonadobudnuté
zručnosti formou písomného testu. V ústnej časti skúšky študenti v dvojiciach zahrali jednu z týchto situácií: registrácia na internáte, zoznámenie sa so spolubývajúcim,
objednávanie si a platenie v reštaurácii, nakupovanie. Úspešným absolventom kurzu
boli vydané osvedčenia a pridelené kredity
ECTS.
Keďže cieľovým jazykom EILC u nás je
slovenčina, už od samého začiatku kurzu
im sprostredkujeme kontakt so slovenskými študentmi. Aj v tomto roku sme
pre účastníkov EILC pripravili bohatý
program. Kultúrne komponenty kurzu
poskytli študentom základné informácie
o histórii a kultúrnom a spoločenskom
živote na Slovensku. Hneď na začiatku
sme pre nich zorganizovali prehliadku
mesta Košice. Ukázali sme im košické
„naj“: košický erb (najstaršia erbová listina
v Európe bola udelená Košiciam), Dóm
sv. Alžbety, najväčšiu slovenskú katedrálu,
v nej si pozreli jediné točité dvojité schodisko v Európe, navštívili sme Miklušovu
väznicu a videli najväčšiu baštu mestského
opevnenia na Slovensku. Socha maratónca
im pripomenula, že v Košiciach sa beží najstarší novodobý maratón v Európe. Dozvedeli sa, že tu máme prvé a jediné Múzeum
voskových figurín na Slovensku, spoznali

rodný dom svetoznámeho spisovateľa Sándora Máraia. Radi si pozreli historickú
budovu divadla a nadšenie u nich vzbudilo aj baletné predstavenie Labutie jazero.
Samozrejme, večery trávili aj spoločným
varením, na diskotéke, ba dokonca boli
povzbudiť aj košických hokejistov na zápase so Skalicou.
Výlety na zaujímavé miesta východného
Slovenska umožnili študentom spoznať
bohaté národné a kultúrne dedičstvo
Slovenska a oboznámiť sa so súčasným
i minulým životom krajiny. Extrémne
nízke teploty a silný vietor nás odradili
od návštevy vysokých Tatier, ale zato sme
si stihli pozrieť ako kedysi bývali hradní
páni na Krásnej Hôrke. Veľký záujem
študentov vzbudili lovecké trofeje v kaštieli
Betliar a Mauzóleum Andrássyovcov
v Krásnohorskom Podhradí. V Bardejove,
v jednom z najkrajších slovenských miest
navštívili Baziliku minor svätého Egídia.
Z jej veže sa im naskytol nádherný pohľad
na Radničné námestie so zachovanými
gotickými meštianskymi domami a mestské opevnenie. V Bardejovských kúpeľoch
ich zaujal skanzen – Múzeum ľudovej architektúry. Aj keď sa nie všetci odhodlali
ochutnať naše bryndzové halušky, môžem
povedať, že pirohy chutili každému.
Zakaždým, keď sa študenti začínajú prihlasovať na kurz, netrpezlivo čakáme, akí
budú a z ktorých krajín prídu. Na predchádzajúcich kurzoch EILC sme už mali
študentov z Poľska, Fínska, Belgicka, Španielska, Portugalska, Talianska, Grécka,
Litvy, Nemecka, Anglicka, Škótska. Sú
rôznorodí, jedni hlasnejší, druhí tichší, no,
nech už sú z ktorejkoľvek krajiny, vždy sú
to mladí ľudia plní očakávania, optimizmu
a čo je pre nás dôležité, chcú za naučiť
základy slovenčiny, vyskúšať si štúdium
na našich univerzitách, spoznať novú krajinu a inú kultúru.
PhDr. Beáta Czéreová
Katedra jazykov
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