VŠ ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti
Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ prichádza priamo medzi študentov, aby im predstavil ako
sa môžu zapojiť sa do projektu. Študenti môžu získať podporu zo strany VŠ aj podniku, praktické skúsenosti, nenahraditeľné zručnosti,
ale aj kontakt s potenciálnym zamestnávateľom.
Národný projekt sa zameriava hlavne na nadviazanie spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou na celom území Slovenska, v 7 slovenských krajoch - Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.
Projekt je určený pre všetky typy vysokoškolského štúdia – bakalárov, magistrov, inžinierov aj doktorandov a potrvá do októbra 2015.
„Rozvoj Technickej univerzity v Košiciach je postavený na troch pilieroch. Prvým je vedecko-výskumná činnosť zrovnateľná
so svetovými parametrami. Druhým pilierom je príťažlivý vzdelávací proces obohatený o vlastné originálne výsledky vo vede
a technike. Tým tretím a veľmi podstatným je pilier transferu technológií, poznatkov, produktov a služieb do hospodárskej
praxe. Od projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a Aktivita zvyšuje úspech, do ktorých je zapojená
aj naša univerzita, očakávame dynamizovanie najmä tretieho piliera. Ako ukazujú naše doterajšie skúseností so spolupráce
s praxou, je potrebné ešte viac ako doteraz orientovať našu vedeckú a výskumnú činnosť, ako aj prepojenie študentov na reálne
a konkrétne potreby hospodárstva a tým zvyšovať kvalitu života obyvateľstva. Predmetný celonárodný projekt je vynikajúcou
príležitosťou k tomu, aby sa zvýšila motivácia a angažovanosť hlavných aktérov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a praxe.“
Anton Čižmár - rektor Technickej univerzity v Košiciach
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