OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA

Univerzita nabízí další moderní program
Obchodně podnikatelská fakulta
Slezské univerzity v Karviné získala
do mozaiky svých nabízených studijních programů nový kousek. Tentokrát
se jedná o profesní program Digitální
business v bakalářském stupni, který
reaguje na aktuální rozvoj příležitostí
digitální ekonomiky. Studijní program
je postavený na průniku tří klíčových
oblastí a těmi jsou podnikání, marketing a informační technologie.
Studenti budou již během studia vedeni k rozvoji svého digitálního projektu, ať už se jedná o oblast
e-commerce, digitálních služeb a aplikací nebo digitálního marketingu. „Naším cílem je, aby si studenti vyzkoušeli
nastartovat projekt v oblasti informačních technologií a je jedno, jestli se bude jednat o e-commerce řešení nebo
digitální službu. V každém volitelném
předmětu budou skládat pyramidu
svých znalostí a dovedností, které jim
pomohou projekt posunout o kousek
dále. Ideálně se tento projekt pak stane tématem jejich bakalářské práce
a u státnic nás seznámí se svými dosavadními výsledky a plány, kam své
podnikání dále směřovat,“ popisuje
ambice studijního programu jeho garant Martin Klepek.

Gratulace k životnímu jubileu

Studenti v prostorách edukační laboratoře
Na přípravě studijního programu se podílely desítky firem z odvětví
e-commerce, digitální komunikace či
vývojáři software. Jednou z nich je například společnost Synergine zabývající
se především digitalizací podnikových
procesů a vzděláváním v organizacích.
Společnost Synergine pomohla karvinské fakultě vytvořit jeden z předmětů
programu s názvem Digitalizace firmy.
Studenti se v simulovaném firemním
prostředí edukační laboratoře budou
učit vypořádat se s digitalizací běžných podnikových procesů. Pomocí
praktických seminářů vedených přímo
v procesním nástroji, který Synergine
v praxi používá, si osvojí jednotlivé kroky digitalizace krok za krokem. Mezi další nové předměty, které vznikly speciál-

ně pro tento program, patří Informační
management a technologie, Mobilní
aplikace, Sociální média, Kreativní myšlení nebo Business modely.
Profesní studijní programy jsou
cestou, kterou se fakulta vydala již dříve
a orientace na praktickou výuku je něco, co se pro ni stalo charakteristické.
„Vypadá to, že ostatní vysoké školy se
možnosti tvořit prakticky orientované
profesní studijní programy příliš nechopily. Naopak pro nás to je vítaná příležitost, jak podpořit nyní i formálně naši
orientaci na praxi a její aktuální požadavky,“ vysvětluje děkan fakulty Daniel
Stavárek. Národní akreditační úřad udělil Slezské univerzitě akreditaci na pět
let, a tak je program zařazen do nabídky
již pro letošní cyklus přijímacího řízení.

První děkan Obchodně podnikatelské
fakulty Slezské univerzity doc. Ing.
Emanuel Šustek, Ph.D. oslavil 90. narozeniny. Celý život se věnoval výchově a vzdělávání mladé generace. Do
roku 1990 působil na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a podílel se
na aktivitách směřujících k tomu, aby
se Karviná stala univerzitním městem.
Byl členem mnoha vědecko-výzkumných a projektových týmů. Výrazně
také napomohl při zakládání podniků
a organizací v karvinském regionu.
Gratulujeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví, životní elán a pohodu.

▼INZERCE ▼

MYSLÍME NA VAŠE ZDRAVÍ
DARUJTE PLASMU
A VYHRAJTE
ZAJÍMAVÉ CENY!

HLAVNÍ CENA

5× E-BIKE
HODNOTA KOLA
č
80.000 Kč

700 Kč
PŘÍSPĚVEK ZA ODBĚR

DARUJTE PLASMU
V OBDOBÍ OD 6. 4. DO 31. 5. 2021
A VYHRAJTE ELEKTROKOLO.
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