MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
medzi
Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v zastúpení: Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - dekan
koordinátor projektu: Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
a
ABC - Academic Business Centrum, Dolnozemská cesta 1, POBOX 81, 851 04
Bratislava
v zastúpení: Ing. Peter Filo, PhD. - predseda združenia
Preambula
V záujme podpory rozvoja intenzívneho prepojenia školstva SR s podnikateľskou
sférou, rozvoja interdisciplinárneho praktického vzdelávania a študentskej odbornej
praxe poslucháčov ako aj s cieľom približovať sa medzinárodným vzdelávacím
štandardom pomocou aplikácie progresívnych vzdelávacích metód na podporu
osobnostného rozvoja a praktických zručností študentov, uzatvárajú toto memorandum
o spolupráci pracovníci Fakulty architektúry STU v Bratislave (ďalej iba “Fakulta”) a
ABC - Academic Business Centrum (ďalej iba “ABC”), ktoré je združením zástupcov
akademických pracovníkov Slovenska, zaoberajúcich sa prepájaním akademickej a
podnikateľskej sféry.
Princípy a ciele spolupráce
Cieľom spolupráce je podpora harmonického rozvoja nových generácií
v prostredí súčasnej globalizácie, aktuálnych a budúcich nárokov trhu práce v
podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie ako aj očakávania novej generácie
študentov od moderného a progresívneho školstva. Pre naplnenie tohto cieľa je vhodné
využívať nové svetové trendy vzdelávania aj na Slovensku a šíriť tieto trendy, praktiky,
metódy a skúsenosti medzi študentmi, ktoré vyplynú z tohto partnerstva.
Na podporu rozvoja a zvyšovanie kvality vzdelávania sme pripravení vytvárať
podmienky na intenzívne prepojenie Fakulty s podnikateľskou praxou, pre rozširujúce
sa využívanie inovatívnych didaktických nástrojov a metód, na zvyšovanie podielu
praktickej výučby a pre zapájanie pedagógov a študentov do programov a procesov
súvisiacich s kooperáciou s praxou.

Formy spolupráce
Pre dosiahnutie stanovených cieľov sa zamerajú obidvaja partneri hlavne na
aplikáciu nasledovného súboru foriem spolupráce v prostredí Fakulty a jej študijných
programov resp. predmetov:
● Špecializované praktické vzdelávanie (ŠPV) - aplikácia súboru techník
teoretického a praktického vyučovania na Fakulte, v ktorom sú zapojení študenti,

akademickí pracovníci a experti z praxe. Špecializované
vzdelávanie bude metodicky pripravovať ABC v kooperácii s partnermi z praxe a
zabezpečovať ho budú pracovníci Fakulty v existujúcich alebo nových študijných
predmetoch formou Project Business Lab (PBL).
● Project Business Lab (PBL) - aplikácia špecifickej formy sylabu pre rôzne
predmety Fakulty, pomocou ktorého je možné realizovať ŠPV. Základný
didaktický formát PBL je projektová výučba (project-based learning) a rôzne
interaktívne metódy a nástroje na rozvoj mäkkých zručností študentov. PBL sa
aplikuje v existujúcom predmete/predmetoch Fakulty, alebo ako nový predmet.
PBL predstavuje súbor aktivít na pôde Fakulty formou jednorazových alebo
pravidelných semestrálnych alebo blokových vzdelávacích workshopov,
tréningov, cvičení, prezentácií, testov a príbuzných formátov, vedených
pracovníkmi Fakulty s podporou expertov z praxe a zástupcov ABC.
Didaktické princípy PBL sú založené na:
➢ tímovej spolupráci študentov,
➢ možnej účasti partnera z praxe - poskytovanie zadaní pre projekty, účasť
expertov na vzdelávaní,
➢ využívanie zadaní projektov a úloh od partnerov z praxe ako podkladu pre
semestrálny študentský projekt,
➢ pôsobenie pedagóga v roli mentora študentských tímov,
➢ zameranie na rozvoj a hodnotenie mäkkých zručností študentov,
➢ príprava študentov na výkon praxe v partnerských podnikoch a
organizáciách.
● Mentorský program - využívanie súbor podporných aktivít, ktoré poskytuje ABC
na podporu pracovníkov Fakulty pri realizácii ŠPV vo formáte PBL, ktorý
zahrňuje metodiky, školenia, individuálnu podporu a konzultácie pred a počas
semestra, účasť zástupcov ABC na vzorových resp. pilotných vzdelávacích
hodinách.
● Platforma www.TALENTWAY.net je bezplatná online podpora určená na
koordináciu účastníkov ŠPV - pracovníkov a študentov Fakulty, expertov z praxe,
mentorov ABC. Platforma zabezpečuje informačný servis pre účastníkov
vzdelávania, priebeh a výstupy zo vzdelávacieho procesu, podporné didaktické
nástroje, benefičný systém pre pracovníkov Fakulty hodnotiaci systém pre soft
skills študentov aj umiestňovanie absolventov na pracovných pozíciách v praxi.
Realizácia súboru foriem spolupráce a partnerstva sa vykoná postupne podľa
čiastkových projektov a postupov, ktoré zabezpečí Fakulta s podporou ABC
nasledovnými spôsobmi:

➢ vyslaním pracovníkov Fakulty na školenia pre aplikáciu ŠPV,
progresívnych didaktických metód, na využívanie platformy www.talentway.net
ako aj ďalších školení podľa potrieb Fakulty;
➢ koordináciou pracovníkov Fakulty pri úpravy sylabov vybraných predmetov na
PBL,
➢ akceptáciou partnerov z praxe na príprave zadaní a vedení študentských
projektov,
➢ podporou metodickej prípravy študentov na výkony odbornej praxe a stáži na
vybraných pozíciách v partnerských podnikoch,
➢ zapojením pracovníkov a študentov Fakulty do bezplatného využívania platformy
www.talentway.net a tým využívanie benefičného systému platformy pre
pracovníkov Fakulty;
➢ ďalšie aktivity, ktoré budú vyžadovať spoločné ciele a na ktorých sa partneri
spoločne dohodnú.
Na nákladoch spojených s realizáciou súboru foriem spolupráce sa budú
podieľať obidve strany, pričom využijú vlastné zdroje, zdroje z grantov príslušných k
spoločným cieľom, príspevky pracovníkov Fakulty (školenia), príspevky partnerov z
praxe, iné vhodné zdroje.
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou
odsúhlasenou oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vypracovaná v štyroch
vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana a obdrží dve vyhotovenia.
Toto memorandum podpisujú zástupcovia partnerských organizácii spoločne ako
slobodné vyjadrenie vôle na rozvoj intenzívnej kooperácie v stanovených oblastiach

V Bratislave, 19. september 2019

Ing. Peter Filo, PhD.
predseda ABC

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
dekan FA STU v Bratislave

