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FIIT STU v Bratislave otvorilo Kariérne centrum  

 

Tlačová správa 

 

Bratislava, 2. októbra 2013 - Kariérne centrum, ktorého cieľom je pripraviť študentov na úspešný vstup 
na pracovný trh, otvára v týchto dňoch Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave 
(FIIT STU). Unikátny projekt je výsledkom spolupráce fakulty so spoločnosťou IT-CROWD, s. r. o., ktorá 
sa špecializuje na poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov so zameraním na informačné a komunikačné 
technológie.  

Hlavným impulzom pre vznik Kariérneho centra bolo získanie spätnej väzby od priemyselných 
partnerov. Takáto cielená práca so zamestnávateľmi umožní FIIT STU rýchlejšie reagovať na konkrétne 
požiadavky v určitých oblastiach prípravy a vzdelávania študentov. 

„Trh práce v informatike sa dynamicky mení, pre nás je podstatné tieto zmeny zachytiť čo najskôr 
a urýchlene na ne reagovať. Iba touto cestou vieme zabezpečiť kontinuálny prísun kvalitných 
absolventov, ktorí prinesú zamestnávateľom požadovanú úroveň vzdelania,“ uviedol Pavel Čičák, dekan 
FIIT STU. 

FIIT STU zároveň reaguje na dopyt po špecifických znalostiach absolventov, ktoré partnerské firmy 
označili ako žiadané. Jedná sa hlavne o netechnické zručnosti, tzv. soft skills, ktorých výučba doteraz na 
fakulte chýbala. Prvé stretnutia študentov sa tak budú týkať asertivity, zvládania konfliktov či 
prezentačných schopností. Kariérne centrum ponúkne študentom taktiež možnosť štúdia viacerých 
svetových jazykov nad rámec pedagogického procesu. 

„Vytvorením Kariérneho centra chce naša spoločnosť inovatívnym spôsobom prispieť do vzdelávacieho 
procesu. Úzkou spoluprácou s priemyslom dokážeme do akademického prostredia priniesť požadovanú 
dynamiku,“ uviedol Pavol Jaroščák, riaditeľ spoločnosti IT-CROWD, s. r. o. 

www.fiit-crowd.sk 

 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU) pokrýva komplexne oblasť 
informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní a je prvou fakultou na Slovensku 
s týmto poslaním. Vznikla na základe požiadaviek trhu pred desiatimi rokmi a časť jej študijného 
programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. V súčasnosti vychováva viac ako tisíc 
študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské).  

Ďalšie informácie vám poskytne:  

Zuzana Marušincová, FIIT STU v Bratislave 
marusincova@fiit.stuba.sk, 0918 563 084 
 
Ing. Petra Kotuliaková, Verrity, s. r. o.  
kotuliakova@verrity.sk, 0902 273 128 


