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Aktivity projektu

1. Skvalitni� študijný program Riadenie bezpeènostných systémov   implementovaním  nových študijných 
materiálov a zavádzaním nových metód vzdelávania

1.1  Inovácia študijného programu RBS implementovaním nových poznatkov so zameraním na potreby trhu 
práce
Aktivita bude realizovaná za úèelom prípravy inovácie obsahu predmetov v štruktúre študijného programu Riadenie 
bezpeènostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je potrebné prehodnoti� študijný program 
Riadenie bezpeènostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania a zostavi� zoznam predmetov, ktoré je 
potrebné inovova� implementovaním nových vedeckých poznatkov tak, aby zodpovedali potrebám trhu práce a 
vedomostnej spoloènosti. 

1.2  Zavádzanie nových metód vzdelávania s dôrazom na inovatívne vzdelávanie 
Konkrétnym cie¾om realizácie aktivity je zvýšenie efektívnosti vyuèovania vybraných vyuèovacích predmetov v prvom a 
druhom stupni vzdelávania. Aktivita je zameraná na zvýšenie kvality a atraktivity nielen obsahovej a formálnej stránky 
študijných materiálov, ale aj celého priebehu vzdelávacieho procesu daných vyuèovacích predmetov vybudovaním 
moderných interaktívnych vzdelávacích uèebníc s prihliadnutím na možnosti ich použitia v prezenènej aj dištanènej 
metóde vzdelávania. Realizácia aktivity je založená na výkone viacerých, na seba nadväzujúcich, èinností: 

?Príprava vybraných prednášok a cvièení daných vyuèovacích predmetov s využitím interaktívnych 
multimediálnych didaktických prostriedkov.
?  Vybudovanie moderných interaktívnych vzdelávacích uèební, vybavených multimediálnymi didaktickými 
prostriedkami.
?  Implementácia IKT  do vybraných predmetov.  
?  Pilotné overenie využite¾nosti GIS systémov pri skvalitnení výuèby bezpeènostných predmetov.
?  Modernizácia akademickej knižnice elektronickými èítaèkami a potrebnými študijnými materiálmi za úèelom 
podpory projektového vyuèovania.
?  Spracovanie metodickej príruèky s návrhom možností využitia moderných multimediálnych didaktických 
prostriedkov v bezpeènostnom  vzdelávaní v rámci vysokých škôl.

1.3  Modernizácia študijných materiálov a ich transformácia do e-learningovej podoby
 Cie¾om aktivity je zmodernizova� študijné materiály na základe potrieb trhu a nových vedeckých poznatkov a zabezpeèi� 
ich preklad do AJ a následnú transformáciu do e-learningovej podoby za úèelom ich aktualizácie na základe potrieb trhu 
a nových vedeckých poznatkov.     

2.1 Podpora kariérneho rastu a zvyšovanie kompetenèného profilu zamestnancov výskumu a vývoja na 
VŠBM
Samostatnou èas�ou tejto aktivity je zvýšenie odbornej prípravy vysokoškolských uèite¾ov za úèelom zvýšenia ich 
kompetenèného profilu, jazykových znalostí a tým u¾ahèeniu zapojenia uèite¾ov do medzinárodných aktivít v oblasti 
vzdelávania a výskumu. Vysokoškolský uèite¾ musí v rámci svojej špecializácie neustále sledova� trendy v oblasti, v 
ktorej sa profiluje. Jedine vytvorením adekvátnych podmienok je možné zabezpeèova� kvalitných vysokoškolských 
pedagógov.

3.1 Príprava spoloèného študijného programu v spolupráci so zahraniènými vysokými školami
Aktivita bude realizovaná za úèelom zostavenia spoloèného študijného programu II. stupòa vysokoškolského 
vzdelávania a všetkých náležitostí potrebných pre zavedenie spoloèný študijný program s Institute of Technology in 
Utica (USA) a Univerzitou T. Bati ve Zlínì (ÈR)

O projekte: 

Projekt je zameraný na adaptáciu VŠBM pre potreby modernej vedomostnej spoloènosti a to prostredníctvom  inovácie študijného programu Riadenie bezpeènostných systémov ako aj novovytvoreným 
spoloèného študijného programu s Institute of Technology in Utica (USA) a Univerzitou T. Bati ve Zlínì (ÈR). Výsledkom inovácie bude zmenená obsahová náplò  vybraných predmetov so zameraním na 
potreby trhu práce, nové vedecké poznatky. V rámci projektu budú vytvorené prípadne inovované študijné materiály,  ktoré budú preložené aj do anglického jazyka a pretransformované do elaerningovej 
podoby. Ïalej budú vytvorené podmienky pre rozvoj interaktívneho vzdelávania na podporu tvorivého myslenia a do 2 predmetov budú zavedené prostriedky informaèných a komunikaèných technológii a 
budú pilotne zavedené GIS systémy do bezpeènostného vzdelávania. 

Ukážka predmetu: Finacovanie a úètovníctvo

Súèastný stav študovne VŠBM v KE

Súèastný stav uèebne Ku2 

 
Doba realizácie projektu: 10/2013 - 09/2015
 
Celkové výdavky projektu: 640 143,61 EUR
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