Názory podporených doktorandov
z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov:

Ing. Tomáš Ondruška :
Národohospodárska fakulta

„Vďaka „Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave“,
ktorý mi hradil časť nákladov na môj stážový pobyt, som mohol navštíviť
Chulalongkorn University v thajskom Bangkoku. Táto univerzita je najstaršou
thajskou univerzitou a patrí medzi najlepšie univerzity v juhovýchodnej Ázii.
Práve „Faculty of Economics“ je jednou z 19 fakúlt univerzity, ktorú som
navštívil. Počas pobytu som mal možnosť využívať moderne vybavené knižnice
na univerzite, kde som našiel množstvo zdrojov ako podklad do mojej
dizertačnej práce. Pobyt som využil aj na konzultácie s mnohými profesormi
a realizáciu prieskumu na zistenie determinantov dopytu po životnom poistení
v Thajsku. Nevynechal som ani množstvo zaujimavých prednášok, kde som sa
nielen zoznámil s mnohými študentmi, ale aj spoznal fungovanie školského
systému v Thajsku. V neposlednom rade som mal možnosť aktívnej
komunikácie v anglickom jazyku a spoznal som nových ľudí.“

Ing. Erika Dudáš Pajerská :
Podnikovohospodárska fakulta

„V mesiaci marec roku 2013 som sa zúčastnila stážového pobytu v spoločnosti
Drei Punkt, v meste Kolín nad Rýnom, v Nemecku. Spoločnosť sa zameriava na
výrobu a predaj pracovných odevov a materiálov s tým spojených. Počas môjho
pobytu som pôsobila na oddelení výroby (1 týždeň) a na oddelení marketingu (3
týždne). Pôsobila som ako stážista, kde mojou úlohou bolo monitorovať
každodenné fungovanie toho – ktorého oddelenia a na základe môjho
študijného zamerania vypracovať možnosti riešenia, či zlepšenia fungovania
jednotlivých oddelení. Takýto pobyt mi poskytol možnosť zdokonalenia sa
v anglickom jazyku, vyskúšanie si práce v medzinárodnom kolektíve
a v konečnom dôsledku aplikáciu svojich teoretickych vedomostí – najmä
z oblasti marketingu v praxi. V dosiahnutých skúsenostiach vidím nesmierny
prínos pre svoje ďalšie štúdium.“

Názory podporených doktorandov
z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov:

Ing. Ján Bocora :

Fakulta medzinárodných vzťahov

„Z „Fondu na podporu zahraničných mobilít doktorandov EU v Bratislave“ mi boli poskytnuté
prostriedky na zahraničné pobyty v Brazílii a Indonézii. Cieľom môjho študijného pobytu na
brazílskej Univerzite v São Paulo bolo získať najnovšie poznatky z oblasti moderných
kvalitatívnych a kvantitatívnych vedeckých a výskumných metód. V rámci „IPSA Summer School
on Methods and Concepts in Political Science and International Relations“ som absolvoval
dvojtýždňový kurz zameraný na behaviorálne hry a stratégiu v ekonomickom a politickom
rozhodovaní. Účelom môjho druhého zahraničného pobytu v indonézskej Jakarte bola
prezentácia výsledkov vlastného výskumu v rámci „Medzinárodného kongresu ekonomických a
spoločenských vied - ICIBSoS 2012“. Konferencie sa zúčastnilo vyše 160 zástupcov akademického
sektora z viac ako 15 štátov sveta, najmä Indonézie, Malajzie, Indie a Južnej Kórey. Za najväčší
prínos oboch pobytov považujem okrem získania odborných poznatkov aj nadviazanie
dlhodobých medzinárodných partnerstiev a kontaktov s vedeckými pracovníkmi a študentmi
z rozdielnych kultúrnych regiónov.“

Ing. Ivona Lukáčová :
Národohospodárska fakulta
„Absolvovala som štúdijný pobyt na Katedre ekonómie na Univerzite
v Coimbre v Portugalsku. Mimo práce na mojej dizertačnej práci som sa učila
aj jazyk, pri ktorom oceňujem mimoriadne efektívny systém výuky. Dojem
na mňa zanechala aj univerzitná knižnica „Biblioteca Joanina“, ktorá
obsahuje množstvo materiálov a kníh.“

Ing. Dominika Janečková :
Národohospodárska fakulta
„Bola som tri mesiace na študijnom pobyte v Turku, Fínsko. V Turku sa nachádzajú štyri
univerzity, pričom už len moja University of Turku mala viac ako 4 knižnice v areáli, takže
som väčšinu času trávila štúdiom v knižnici. Tento pobyt mi pomohol nájsť zdroje k
mojej dizertačnej práci, ktoré by som nemala inak ako nájsť, nakoľko to boli štúdie a údaje
umiestnené v archíve. Pobyt mi okrem toho pomohol zlepšiť si komunikáciu v anglickom
jazyku a porovnať vyučovacie metódy na Slovensku a vo Fínsku. Okrem toho som
nadviazala kontakt s profesorom v oblasti financií na Turku School of Economics a pobyt mi
priniesol množstvo kontaktov a kamarátov v zahraničí a pohľad na fungovanie školstva
vo Fínsku.“

