
Model stáží pre študentov - EnterMode
výhra pre študentov aj pre podnik



Model môže vhodne dopĺňať existujúce program pre
stáže;
poslúži ako vzorový plán pre firmy, ktoré si  chcú
vytvoriť vlastný program stáží; 
 je dostatočne flexibilný na to, aby vyhovoval 
potrebám podnikov; podporí budovanie databázy
záujemcov, ktorí už majú požadované podnikateľské
zručnosti a kultúru;
pomáha udržať pracovnú silu a zvyšuje lojalitu voči
firme;
poskytuje príležitosť pre nových vedúcich pracovníkov,
aby si rozvíjali svoje manažérske zručnosti;
vytvára vzájomne prospešnú spolupráca s
univerzitami na národnej a medzinárodnej úrovni;
umožňuje širokú výmenu poznatkov a nápadov;
môže pomôcť pri propagácii imidžu firmy v
spoločnosti a zvýšeniu jej reputácie.

 

 

      PREČO SA ZÚČASTNIŤ? 
 

Enter.Mode poskytuje inovatívny model stáží, 
ktorý navzájom prepája univerzity a podnikanie.

 
Podniky, ktoré sa zapoja môžu získať zaujímavé výhody, pretože
spolupráca s rôznymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania 
v Európe im umožní prilákať študentov, ktorí následne prispejú 
k prosperite firmy a podporia jej každodenné činnosti.



učenie založené na výzvach
prostredníctvom stáží v podnikoch;
praktické učenie sa
podnikateľských zručností
prostredníctvom serióznych hier
podľa metodiky EntreComp;
mikro-učenie sa  pomocou
sociálnych médií;
vzdelávanie v rámci Komunity
praxe;
organizačné učenie pomocou
analytiky učenia;
experimentálne učenie sa v rámci
vysokých škôl a firiem.

 

ENTER.MODE

MODEL STÁŽÍ 
Cieľom projektu Enter.Mode je stimulovať podnikateľské zručnosti učiteľov
vysokých škôl  a trénerov v podnikoch  a následne rozvíjať podnikateľské
myslenie a zručností u študentov.
 
Model stáže na získanie podnikateľských zručností študentov vysokých škôl
zahŕňa: 

 

Podniky budú pôsobiť ako
„inkubátory“ a pomôžu

študentom rozvíjať ich vlastné
nápady na základe danej výzvy.

Partnerstvo vysokých škôl

a podnikov



Úloha univerzít

Študent: 
sa uchádza o stáž na svojej vysokej škole. 
V spolupráci s univerzitou vytvorí plán stáže 
a výzvu, na ktorej bude pracovať. Podpíše
dohodu o štúdiu spolu s hostiteľským podnikom
a vysokou školou. Následne pracuje na danej
výzve, pričom vykonáva plán práce a súčasne
sa hrá serióznu hru. Počas stáže si vedie aj
denník vykonaných úloh, ktorý sleduje pridelený
mentor z podniku. Na konci stáže sa študent
zúčastní záverečného hodnotenia stáže 
a vypracuje záverečnú správu.
 

Pracovník, ktorý má na starosti stáže na
univerzite:
zodpovedný za nábor účastníkov z oboch strán,
za prípravu všetkých potrebných dokladov
vrátane Memoranda o porozumení, za párovanie
študentov s firmami a za administratívne
riadenie stáže. Poskytuje tiež celkové
poradenstvo alebo školenie mentorom..
 
Zodpovedný akademický pracovník:
definuje kritériá výberu účastníkov (t. j. študentov
a podnikov), poskytuje spätnú väzbu (a
schválenie) učebného plánu a zúčastňuje sa na
hodnotení každej konkrétnej realizovanej stáže a
programu stáže ako celku.



Fázy Modelu
stáže

Fáza zapojenia sa: párovanie študentov a
podnikov a definovanie výzvy všetkými
zúčastnenými stranami.
 
Fáza skúmania: študent s podporou mentora z
podniku začne pracovať na definovanej výzve,
nájde potrebné zdroje a stanoví akčný plán. 
 
Fázy realizácie: študent uskutočňuje akčný plán a
dokončí svoj projekt. Na konci tejto fázy je
záverečné hodnotenie.
 

Mentor: 
zodpovedný za podporu študenta
počas všetkých krokov jeho stáže,
počnúc počiatočným definovaním
výzvy (ktorá musí byť schválená
zodpovedným akademickým
pracovníkom) a následným
monitorovaním a poradenstvom.
 

Pracovník oddelenia ľudských zdrojov: 
zodpovedný za styk s univerzitou, ponúka stáže
pre študentov, definuje výberové kritériá a
pripravuje všetky potrebné doklady zo strany
podniku. Ak je študent vybraný, pracovník musí
podpísať dohodu o štúdiu a poskytnúť potrebné
zdroje (ľudské zdroje, údaje, infraštruktúru atď.)
na realizáciu stáže.
 

Úloha podnikov



Máte záujem o náš projekt 

a aktivity? 

Kontaktujte nás e-mailom na:
natasa.urbancikova@tuke.sk

ĎALŠIE

INFORMÁCIE

Číslo projektu – 601125-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-KA

https://entermode.eu/
 
#EnterMode_projectEU
 
@EnterModeEU
 

O EntreComp: Rámec pre kompetencie v oblasti podnikania
at: https://tinyurl.com/sj3d2e7

Komunitu Enter.Mode nájdete na DISCUSS,
európskej platforme pre komunity praxe v celoživotnom

vzdelávaní: https://www.discuss-community.eu
 

Ak sa chcete pripojiť ku komunite, musíte sa iba 
prihlásiť/zaregistrovať buď vyplnením registračného
formulára alebo prihlásením pomocou svojho účtu

Facebook, LinkedIn alebo Twitter. Po úspešnej registrácii
stačí kliknúť na Enter.Mode.
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