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TLAČOVÁ SPRÁVA  

Košice 30. jún 2015 

 Prví absolventi certifikovaných interdisciplinárnych blokov si 
prevzali Certifikáty UPJŠ v Košiciach. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila v akademickom roku 
2014/2015 pre študentov všetkých svojich fakúlt unikátnu ponuku certifikovaných 
interdisciplinárnych blokov (CIB). Tie prispievajú ku skvalitneniu trojstupňového 
vzdelávania zahŕňajúceho bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia na UPJŠ, 
úzkym prepojením obsahu s potrebami ekonomiky a trhu práce. Napomáhajú k lepšej 
pripravenosti budúcich absolventov pre reálne uplatnenie v praxi aj v oblasti 
kompetenčných zručností, najmä pokiaľ ide o rozvoj ich jazykových, komunikačných a 
manažérskych zručností a schopností podporujúcich podnikateľské aktivity. 

V utorok 30. júna 2015 získalo historicky prvých 106 študentov UPJŠ Certifikát 
UPJŠ v Košiciach za úspešné absolvovanie predmetov vybraných interdisciplinárnych 
blokov.  

 

  

Foto archív UPJŠ: RNDr. Edita Vojtová odovzdáva certifikát za absolvovanie IB12 - Používanie, 
administrácia a vývoj v systéme SAP; úspešné absolventky štúdia CIB 

V končiacom sa prvom roku fungovania certifikovaných interdisciplinárnych 
blokov si 656 študentov UPJŠ zapísalo z ponuky dvanástich interdisciplinárnych blokov 
dovedna 3614 predmetov. Stošesť študentov zvládlo absolvovanie všetkých 
predpísaných predmetov už v rámci jedného akademického roka. Viacerí z nich získali 
okrem certifikátu univerzity aj niektorý z medzinárodne uznávaných certifikátov, ktoré 
sú súčasťou CIB, ako napr.: TOEFL iBT, ECo-C, ECDL alebo certifikát pre prácu s 
technológiou SAP - CERTIFICATE SAP academy. Pri medzinárodných certifikátoch TOEFL 
iBT, ECo-C, ECDL mali v tomto akademickom roku študenti možnosť získať niektorý z 200 
kusov každého z certifikátov bezplatne.  
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Vznik certifikovaných interdisciplinárnych blokov (CIB) bol jednou z aktivít 
realizovaných v rámci projektu „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora 
interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)“. 
Strategickým cieľom projektu RIFIV bolo od jeho vzniku rozvíjať inovatívne formy 
vzdelávania a vytvoriť funkčný aparát na umožnenie interdisciplinárneho charakteru 
štúdia na všetkých stupňoch a vo všetkých subjektoch UPJŠ v Košiciach. Impulzom pre 
projekt RIFIV bola prirodzená potreba inovácie študijných programov na všetkých troch 
stupňoch štúdia (bakalárskom, magisterskom, doktorskom aj doktorandskom), nutnosť 
prispôsobenia metodík súčasným potrebám a snaha dosiahnuť vysoký stupeň 
interdisciplinarity vo vzdelávacom procese na základe súčasných trendov, najmä podľa 
požiadaviek študentov a praxe. 

„Na základe konkrétnych požiadaviek potenciálnych zamestnávateľov a 
výsledkov výskumu realizovaného v rámci projektu RIFIV, bolo iniciované vytvorenie 
dvanástich úplne nových certifikovaných interdisciplinárnych blokov určených pre 
študentov všetkých fakúlt. Tie sú zamerané tak, aby študenti získali okrem vzdelania 
vo svojom odbore aj ďalšie užitočné kompetencie a zvýšili si tak šancu uplatnenia sa 
na trhu práce. Som nesmierne rád, že už prví absolventi, ktorí si dnes prevzali 
certifikáty o absolvovaní štúdia v interdisciplinárnych blokoch, vnímajú túto ponuku 
ako jedinečnú možnosť prepojiť a rozšíriť svoje štúdium o vzdelanie sa v ďalších 
zdanlivo priamo nesúvisiacich odboroch, ktoré však rozširujú ich kompetencie 
a zvýšia ich hodnotu na reálnom trhu práce. V akademickom roku 2015/2016 
v realizácii programu interdisciplinárnych blokov pokračujeme a v snahe vychádzať 
našim študentom v ústrety, ponúkne UPJŠ získanie medzinárodného certifikátu 
TOEFL iBT vybraným 10-tim študentom zadarmo. Rovnako, vďaka projektu RIFIV, 
získa bezplatne 125 študentov UPJŠ medzinárodný certifikát  ECo-C a 40 študentov 
medzinárodný certifikát ECDL.“ hovorí prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie 
a informačné technológie prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

 

Certifikované interdisciplinárne bloky:  
 
 IB1 - Etika v biomedicínskych vedách pre zdra-

votnícku prax 
 IB2 - Právne minimum - súkromnoprávne aspekty 
 IB3 - Právne minimum - verejnoprávne aspekty 
 IB4 - Projektový manažment 
 IB5 - Manažérska ekonomika 
 IB6 - Riešenie konfliktných a krízových situácií 

v školskej praxi 
 IB7 - Štatistika pre prax 
 IB8 - Environmentálne aspekty záťaže životného 

prostredia 
 IB9 - Medzinárodný certifikát TOEFL 
 IB10 - Medzinárodný certifikát ECo-C 
 IB11 - Medzinárodný certifikát ECDL 
 IB12 - Používanie, administrácia a vývoj v systéme 

SAP 

 

Foto archív UPJŠ: prezentačný materiál k ponuke certifikovaných interdisciplinárnych blokov na akademický 
rok 2015/2016  
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Vyjadrenia garantov Certifikovaných interdisciplinárnych blokov: 

„Prínos certifikovaných interdisciplinárnych blokov možno identifikovať v 
nadobudnutí poznatkov pre posúdenie triviálnych právnych situácií, s ktorými sa 
môže študent vo svojom živote bežne stretnúť, pričom si to pred absolvovaním 
právnických interdisciplinárnych blokov nemusel ani uvedomovať. Prínos možno 
predvídať predovšetkým vo sfére súkromných životov jednotlivých študentov, ale 
právnické interdisciplinárne bloky nepochybne ovplyvnia i profesijnú sféru," hovorí 
koordinátorka projektu na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach za bloky IB2, IB3 a odborná 
garantka predmetu  Riešenie konfliktných situácií z právneho hľadiska v rámci bloku IB6, 
JUDr. Regina Hučková, PhD., prodekanka z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

 
„Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP je zostavený tak, aby študenti 

získali základné znalosti a zručnosti využiteľné v nasledovných pozíciách: SAP užívateľ, SAP 

administrátor, SAP programátor a SAP konzultant. Systém SAP patrí v súčasnosti medzi 

najrozšírenejšie softvérové systémy a využíva sa nielen v komerčnej sfére, ale aj v štátnej a 

verejnej správe. Preto znalosti práce s aplikáciami na báze systému SAP výrazne rozšíria 

kompetencie nielen študentov informatických študijných programov, ale zlepšia možnosti 

uplatnenia na trhu práce aj študentov ďalších študijných programov,“ uviedol garant bloku 

IB12, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

Vyjadrenia študentov, ktorí absolvovali Certifikované interdisciplinárne bloky: 

„Výberom a kombináciou jednotlivých Certifikovaných interdisciplinárnych 
blokov a ich úspešným absolvovaním si študent zvýšil šancu byť pripravený, 
konkurencieschopný a kompetentný pre trh práce. Nám doktorandom však 
absolvovanie týchto predmetov prinieslo aj rozšírenie takých vedomostí, ktoré vieme 
využiť pri výučbe svojich študentov.  

Pre mňa ako doktorandku denného štúdia na Fakulte verejnej správy bolo 
Menu akademického roka veľkým potešením a jedinečnou príležitosťou nadobudnúť 
vedomosti potrebné k vlastnému rozvoju a k zvýšeniu svojej kvalifikácie. Absolventi, 
bývalí kolegovia a spolužiaci nás kontaktujú, ako veľmi ich mrzí, že tento projekt ich 
nezastihol v čase ich štúdia. Snažíme sa podnietiť aj vlastných študentov k zápisu 
jednotlivých interdisciplinárnych blokov v nasledujúcom akademickom roku, pretože 
je to jedinečná príležitosť ako bezplatne získať tie vedomosti a kompetentnosti, ktoré 
prax nevyhnutne vyžaduje,“ hovorí PhDr. Eliška Župová, študentka 2. ročníka denného 
doktorandského štúdia na Katedre sociálnych štúdií Fakulty verejnej správy UPJŠ 
v Košiciach, ktorá sa v aktuálnom akademickom roku 2014/2015 stala držiteľkou 
medzinárodných certifikátov TOEFL iBT, ECo-C, ECDL a certifikátu IB12 - Používanie, 
administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ. 

Ďalší z absolventov certifikovaných interdisciplinárnych blokov na UPJŠ, čerstvý 
absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Patrik Špirko, ktorý získal certifikát IB4 - 
Projektový manažment uviedol: „Možnosť absolvovať interdisciplinárne vzdelávanie 
považujem za mimoriadne atraktívnu a zároveň za pozitívnu snahu univerzity o 
zavádzanie inovatívnych foriem vzdelávania. Absolvovanie daného kurzu mi 
každopádne rozšírilo obzory a poznatky z projektového manažmentu, nielen z 
teoretického hľadiska, ale takisto aj z praktického hľadiska, pričom aspoň 
elementárnymi poznatkami z tvorby a financovania projektov by mal, podľa môjho 
názoru, disponovať každý právnik. Absolvovaním kurzov a získaním certifikátu sa zo 
študentov stávajú pre potenciálnych zamestnávateľov veľmi atraktívni absolventi, a 
teda absolvovanie ktoréhokoľvek programu z interdisciplinárnych programov 
môžem z vlastnej skúsenosti každému študentovi vrelo odporučiť“.   
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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

POZNÁMKA: Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 

Mgr. Jana Oleničová 
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
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