Spájame
podnikateľský
a akademický
svet

Americká obchodná komora v Slovenskej republike
(AmCham) sa dlhodobo usiluje aktívne prehlbovať spoluprácu
medzi podnikateľským a akademickým prostredím a
prispievať tak k prepájaniu vzdelávacieho sektora s potrebami
trhu práce. Snažíme sa o to prostredníctvom aktívneho a
konštruktívneho dialógu s Ministerstvom školstva a ďalšími
relevantnými aktérmi v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu,
ako aj vlastnými realizovanými aktivitami.

Americká
obchodná
komora
sa usiluje
• o pravidelný dialóg s kľúčovými
aktérmi zodpovednými
za rozhodnutia v oblasti
vzdelávania
• zlepšovať podmienky pre
výskum a vývoj spojený
s transferom inovácií a
technológií

Výbor pre
podnikateľsko
-akademickú
spoluprácu

• poskytovať platformu pre
zdieľanie najlepších skúseností
členských spoločností
AmCham
• prispievať ku kvalitnejšiemu
odbornému vzdelávaniu
schopnému dynamicky
reagovať na potreby
zamestnávateľov
• prispievať k odbornej diskusii
s cieľom efektívnej realizácie
reformy vzdelávania na
Slovensku
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Na pôde Americkej obchodnej komory pôsobí už od roku
2007 Výbor pre podnikateľsko-akademickú spoluprácu,
ktorý slúži ako efektívna platforma pre široké spektrum
členov AmCham na realizovanie vzdelávacích aktivít, či
zapájanie sa do verejnej diskusie k otázkam týkajúcim sa
vzdelávania.
Fórum centier podnikových služieb (BSCF), ktoré vzniklo
v roku 2014 a združuje viac ako 30 spoločností zo sektora
centier zdieľaných služieb, sa rovnako aktívne podieľa na
realizácii vzdelávacích aktivít, predovšetkým v spolupráci s
univerzitami a strednými školami. Spoločne s výborom tak
predstavujú hlas širokej členskej základne AmCham vo vzťahu
k verejným inštitúciám.

Vedenie výboru
pre podnikateľskoakademickú
spoluprácu

Predseda
František Jakab,
Technická univerzita
v Košiciach

Podpredseda
Milan Polča,
U. S. Steel Košice

Projekty a iniciatívy

Mentor
Network
Program

Main Partners:

Honorary Chairman,
Sponsor and Founder:
Martin Kardoš
of CSI Leasing Slovakia

Mentor Network Program (MNP) poskytuje talentovaným vysokoškolským študentom príležitosť pre mentoring od
popredných predstaviteľov podnikateľského sektora na Slovensku. Vďaka aktívnemu kontaktu so svojim mentorom sa
už mnohým absolventom programu
podarilo úspešne začať podnikať,
absolovať stáž, či získať pracovnú
pozíciu v spoločnosti svojho mentora.
Viac informácií o MNP, ktorý je od
roku 2008 každoročne organizovaný
v Bratislave a od roku 2012 aj
v Košiciach, môžete nájsť na
www.mentornetworkprogram.sk.
General Partners:

Train the
Trainer
Program Train the Trainer sa zameriava na pedagógov zo slovenských univerzít a stredných škôl. Od roku 2011
prináša učiteľom témy, tréningy a prístupy, ktoré podľa členských spoločností AmCham celoplošne najviac chýbajú
vo výbave čerstvých absolventov vysokých škôl. Program je od roku 2015 vyučovaný expertmi členských spoločností
Fóra centier podnikových služieb
(BSCF) AmCham a jeho cieľom
je priniesť do výučbového
procesu súčasné trendy v oblasti
mäkkých zručností, ovládanie
ktorých je považované za kľúčové
pre uplatnenie univerzitných
absolventov na trhu práce.

Level 1:

Level 2:

Level 3:

Job Fair
Job Fair je vynikajúca platforma na prepájanie členských firiem a uchádzačov o zamestnanie, ktorej pozitívny
dopad, predovšetkým na regióny, je nenahraditeľný. Vďaka Job Fair mohli členské spoločnosti AmCham získať
prístup k tisícom šikovných mladých ľudí, z ktorých mnohí práve vďaka tomuto podujatiu získali svoje uplatnenie
na trhu práce. Viac informácií o
tomto podujatí, ktorým AmCham
priamo prispieva k rozvoju regiónov,
a ktoré sa každoročne organizuje v
Košiciach a v Žiline, môžete nájsť na
www.amcham-jobfair.sk.

Resume
Workshops

Main Partners:
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THE POWER OF EXPERIENCE

AmCham každoročne v spolupráci so svojim partnermi a univerzitami organizuje sériu workshopov zameraných
na kariérne poradenstvo. Počas bezplatných workshopov sa študenti dozvedia ako si pripraviť kvalitný životopis,
či nachystať sa na pracovné pohovory, pričom majú možnosť zároveň stretnúť a nechať sa inšpirovať vybraným
vrcholným predstaviteľom členskej firmy AmCham.
Partners:

Akreditované
univerzitné
predmety
AmCham v spolupráci s Centrom severoamerických štúdií Ekonomickej univerzity (CNAS) každoročne v zimnom
semestri pripravuje dva akreditované kurzy v anglickom jazyku, ktoré sú vedené zástupcami členov komory.
American Business Culture and Ethics ponúka možnosť kombinovať štúdium obchodného prostredia Severnej
Ameriky a prípadových štúdií vyučovaných optikou biznis prostredia. HR in American Practice rozvíja kritické
myslenie participantov o možných nástrahách čakajúcich na profesionálnych pracovníkov v HR, ako aj zvyšuje
odbornú prípravu študentov na pracovné pozície v oblasti ľudských zdrojov.
Od roku 2016 Fórum centier podnikových služieb (BSCF) AmCham zastrešuje svoj prvý plne akreditovaný predmet
Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – from University to Workplace). Predmet je
vyučovaný na 4 slovenských univerzitách a má za cieľ poskytnúť im sadu efektívnych komunikačných nástrojov,
ktoré patria medzi najdôležitejšie zručnosti a zároveň sú tými najmenej rozvinutými kompetenciami čerstvých
absolventov vstupujúcich na trh práce. Vyučujúcimi sú tréneri mäkkých zručností z členských centier zdieľaných
služieb (SSC) alebo poskytovateľov podnikových služieb (BPO).

Iniciatíva
2012: Rok
vzdelávania
„Vzdelanie je mojím
životným mottom.
Prináša do života
najvyššie hodnoty.
Vzdelaná osoba je
slobodná a práve
takíto ľudia môžu
pri hľadaní svojho
osobného šťastia
posunúť spoločnosť
ďalej.“
Beáta
Brestenská,
ambasádorka
iniciatívy
2012: Rok
vzdelávania a
prezidentka
API

Kľúčovým cieľom iniciatívy AmCham 2012: Rok vzdelávania bolo aktívne
prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a jeho prepájaniu s potrebami
zamestnávateľov v záujme lepšej kvality absolventov a ich uplatneniu sa na
trhu práce. Iniciatíva, oficiálne podporovaná aj zo strany Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR vyvrcholila odbornou konferenciou, na ktorých
bol predstavený súbor odporúčaní pre skvalitnenie vzdelávania na Slovensku.
Mnohé z nich sú stále aktuálne aj dnes, niekoľko rokov po skončení iniciatívy.

„Myslím, že na to, aby absolventi
uspeli v živote a v práci, sú potrebné
kľúčové schopnosti ako vedieť
spolupracovať a komunikovať
s ostatnými, byť iniciatívny
a mať podnikavého ducha.
Škola im poskytne vedomosti
a zručnosti v danom vedeckom
odbore – absolvent získa odbornú
spôsobilosť. No školy často nie sú
dostatočne pripravené na rozvíjanie
vyššie spomenutých spôsobilostí,
ktoré sú, podľa môjho názoru veľmi
dôležité a majú najväčší vplyv na
celkovú kvalitu života absolventa.“
František Jakab,
ambasádor iniciatívy 2012:
Rok vzdelávania

„Počas môjho dlhoročného
pôsobenia na pozícii
výkonného riaditeľa AmCham-u
na Slovensku som cítil, že
je veľmi dôležité venovať sa
oblasti vzdelávania, ktorá
predstavuje najlepšiu cestu k
vysokej konkurencieschopnosti
Slovenska v budúcnosti.
Verím, že to dokazujú
viaceré iniciatívy AmCham-u.
Samozrejme, som veľmi
potešený iniciatívou „2012: Rok
vzdelávania“ a chcel by som
vyjadriť úprimné poďakovanie
všetkým, ktorí sa jej zúčastnili.“
Jake Slegers,
výkonný riaditeľ
AmCham Slovakia

