Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

AKADÉMIA
Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

„Chceme v kraji vytvoriť priestor, kde aktívni ľudia budú chcieť pracovať, podnikať, tvoriť,
žiť a plnohodnotne tráviť svoj čas“

2022

Cieľ akadémie
Cieľom akadémie je vytvoriť priestor pre získanie praktických zručností
v oblasti riadenia projektov počas vysokoškolského štúdia vo verejnej inštitúcií.
Zvýšenie praktického základu umožní vyššiu uplatniteľnosť na trhu práce
a duálne vzdelávanie posunie kvalitu získaných informácií.

Časové podmienky
Akadémia bude pozostávať z troch fáz praxe, ktorá bude nadväzovať na
akademický proces EF UMB v Banskej Bystrici. Spolupráca bude prebiehať
počas jedného akademického roka, t. j. počas zimného a letného semestra
2022/2023.

január - prerušenie
praxe z dôvodu
skúškového
obdobia

2. fáza:
pokračovanie v
odbornej praxi
a prípadná
spolupráca pri
príprave BP/DP

1. fáza: pomoc pri
príprave projektov

NÁSTUP
začiatok zimného
semestra/
september

UKONČENIE
koniec letného
semestra/máj

3. fáza: ocenenie a
pokračovanie
Akadémie v ďalšom
akademickom roku

Predpokladaný termín nástupu: September 2022 – Október 2022

Náplň práce
• študent napomáha pri sledovaní aktuálnych výziev a možnostiach čerpania
štrukturálnych fondov, dotácií a grantov;
• študent konzultuje možnosti spracovania a prípravy podkladov projektových
zámerov so zodpovednými zamestnancami RA BBSK, n. o. a zároveň s
jednotlivými organizačnými zložkami;
• študent vypomáha pri vypracovávaní žiadostí o finančný príspevok
financovaných z externých finančných zdrojov a zároveň pri implementácii už
schválených projektov, získava tak prax aj v oblasti administrácie projektu, t. j.
pri realizačnej fáze, fáze evaluácie a monitorovania;
• študentovi v druhej fáze Akadémie je možné poskytnúť odbornú pomoc pri
vypracovávaní bakalárskej práce alebo inej záverečnej práce s externým
konzultantom z RA BBSK, n. o. v oblasti riadenia projektov (zároveň má
študent na akademickej pôde schváleného školiteľa záverečnej práce, ktorý
plne zabezpečuje hodnotenie a odovzdanie práce);
• študent sa počas celého výkonu praxe vzdeláva a oboznamuje s aktuálne
platnými právnymi predpismi SR a EÚ (najmä zákon č. 292/2014 Z. z.),
usmerneniami a manuálmi CKO (najmä k práci v ITMS2014+), príručkami
RO/SO pre žiadateľov a prijímateľov NFP a ďalšími súvisiacimi predpismi a
dokumentmi z oblasti čerpania fondov EÚ.
Vzdelanie a osobnostné predpoklady a zručnosti
• študent/študentka UMB v Banskej Bystrici,
• ovládanie MS Office (Word, Excel, PPT) a ovládanie práce v ITMS2014+ je
výhodnou,
• spoľahlivosť, všímavosť, iniciatíva, prezentačné zručnosti, precíznosť,
flexibilita
Miesto a čas výkonu praxe
Rozvojová agentúra BBSK, n. o.; Banská Bystrica
Výkon praxe sa uzatvára na dobu určitú v rozsahu 12 hodín týždenne.
Predpokladáme výkon práce v dňoch streda, štvrtok, piatok, pričom dohoda
bude prediskutovaná so študentom podľa časových možností.
Študent si počas realizácie praxe v Rozvojovej agentúre BBSK, n. o. vedie
evidenciu fondu pracovného času s presnou špecifikáciou konkrétnych činností
a aktivít.

Ohodnotenie
Odborná prax je bezplatná.
Po ukončení stáže bude vystavený doklad o absolvovaní, ktorý si študent
môže uviesť do svojho CV.

Informácie pre uchádzačov
Termín zasielania podkladov: najneskôr do dňa 30. september 2022
Najneskôr v priebehu mesiaca október budú študenti vyrozumení o tom, či boli
na stáž vybraní.
ZASLANIE
PODKLADOV:
prostredníctvom
dotazníka
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEX9JtewwQOvett08YqJ_Ss6HPxAVmgJLTfNVv-l9k8z6cA/viewform?usp=sf_link

na

link:

Viac o aktivitách Rozvojovej agentúry BBSK, n. o.: https://rabbsk.dobrykraj.sk/
Študenti, ktorí budú najlepšie spĺňať naše požiadavky budú pozvaní na
výberový pohovor, ktorý bude zameraný na overenie údajov z dodaného
štruktúrovaného životopisu a vyhodnotenie hard skills, soft skills ako aj
overenie referencií uchádzača.
Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu.
Tešíme sa na Vás !

