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ERASMUS+ – UČITEĽSKÁ MOBILITA VO FÍNSKU 
 

V dňoch 3. – 7. októbra 2016 v rámci programu Erasmus+, Mobility učiteľov vysokých 
škôl, navštívila PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD. Haaga-Helia University of Applied Sciences 
v Helsinkách. Počas pobytu na jednej z fakúlt hostiteľskej univerzity – Pasila Campus – 
prednášala v rámci predmetu Business English na vopred dohodnuté témy – komunikácia 

a medzinárodný obchod. Prednášala nielen 
študentom dvoch bakalárskych študijných 
programov International Business a 
Business Information Technology, ale aj 
zahraničným Erasmus+ študentom. 
Zároveň mala možnosť prezentovať 
Slovenskú republiku ako predsedajúcu 
krajinu Rady Európskej únie a predstaviť 
Ekonomickú univerzitu v Bratislave 
prípadným budúcim záujemcom o 
štúdium. Keďže program Erasmus+ je 
zameraný na modernizáciu a zvyšovanie 
kvality vysokoškolského vzdelávania, 
hlavnou motiváciou absolvovať Erasmus+ 

učiteľskú mobilitu bolo nadobudnúť znalosti a špecifické know-how zo skúsenosti v krajine, 
ktorá má jedny z najlepších škôl na svete.       

Vzdelávanie na piatich fakultách univerzity Haaga-Helia University of Applied Sciences 
v Helsinkách je založené na reálnych situáciách zo sveta obchodu a podnikania. Univerzita 
ponúka študijné programy, ktoré sú silno prepojené na priemysel a služby, a ktoré výborne 
pripravujú budúcich absolventov pre prax. Počas štúdia sa študenti aktívne učia tým, že sa 
zapájajú do skutočných projektov reálne existujúcich korporácií.  

Univerzita pripravuje odborníkov pre obchod a služby 
prostredníctvom vzdelávania, výskumu a vývoja. Svojim 
študentom ponúka široký výber štúdií, skvelú príležitosť získať 
špecializáciu v jednotlivých odboroch, vzdelávanie na vysokej 
úrovni vo fínčine a angličtine, a prístup k obchodným sieťam v 
priebehu štúdia. Približne 10 500 študentov a 650 zamestnancov 
zakladajú svoju činnosť na veľmi vyspelej vnútroštátnej 
a medzinárodnej expertíze. Odborná skúsenosť sa zameriava na 
obchod a služby, informačné technológie, komunikáciu a 
informácie, a wellness zahrňujúce zdravie a šport. Vzdelávanie 
učiteľov je dôležitou súčasťou ich práce. 

Východisko pre vzdelávaciu činnosť spočíva v potrebách 
obchodu a podnikania. Univerzita uspokojuje dopyt tým, že 
zabezpečuje vzdelávanie súvisiace s pracovným trhom. Svojim 
študentom poskytuje vedomosti a zručnosti pre celoživotné 

vzdelávanie a rozvoj na pracovisku. Na univerzite Haaga-Helia University of Applied Sciences 
je možné získať vzdelanie bakalárskeho i magisterského stupňa, ale aj učiteľské vzdelanie, a po 
ukončení magisterských študijných programov umožňuje absolventom podieľať sa na výskume 
a vývoji. Univerzita poskytuje aj výcvik a školenia osôb pre rozličné organizácie. 

Haaga-Helia University of Applied Sciences je medzinárodnou univerzitou. Má približne 
200 partnerských univerzít po celom svete. Medzinárodné študijné programy prilákajú 
študentov z viac ako 90-tich krajín. Kultúrna citlivosť a rozmanitosť sú súčasťou každodenného 
univerzitného života. Štúdiom a absolvovaním pracovných stáží v zahraničí a participovaním v 
medzinárodných projektoch získavajú študenti medzinárodné skúsenosti.  
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Univerzita ponúka osem študijných programov na 
bakalárskom stupni štúdia a päť študijných programov na 
magisterskom stupni štúdia vo fínčine a angličtine. Ako bolo 
vyššie uvedené, nám sa podarilo prednášať študentom dvoch 
študijných programov. Cieľom študijného programu 
International Business je poskytnúť študentom vzdelanie, ktoré 
zodpovedá požiadavkám rýchleho a neustále sa meniaceho 
podnikateľského prostredia. Na dosiahnutie tohto cieľa, program 
kombinuje praktické a teoretické vedomosti na vytvorenie 
individuálnej oblasti odborných znalostí. Preto študenti absolvujú 
študijný program so širokým rozsahom vedomostí a praktických 
zručností v oblasti medzinárodného obchodu. Absolventi 
študijného programu majú solídne základy z rôznych aspektov 
medzinárodného obchodu, z cudzích jazykov, z kultúrnej 
komunikácie a skúseností z tímovej práce. Študijný program 

Business Information Technology ponúka motivujúce študijné prostredie, v ktorom vyrastajú 
dynamickí a nadaní študenti ako budúci IT špecialisti, ktorí sú pripravení čeliť meniace sa 
medzinárodné podnikateľské prostredie. Program je otvorené a neustále sa rozvíjajúce 
vzdelávacie prostredie umožňujúce získať nové kompetentnosti v obchodných operáciách a 
informačných systémoch v spolupráci s okolitými podnikmi. Študenti si tiež osvojujú 
kooperačné a komunikačné zručnosti potrebné pre dnešné multikultúrne pracovné prostredie, 
posilnené štúdiom v interkultúrnych projektových tímoch.  

Pobytom na danej fakulte sme zistili, že vedomosti a zručnosti fínskych študentov 
i študentov programu Erasmus+ sú na vyššej úrovni. Ich výučba je zameraná na rozvoj 
písomných a komunikačných zručností, t.j. písanie obchodnej korešpondencie v angličtine, 
príprava odborných článkov, esejí a správ, príprava diskusií, sledovanie videí a diskusií 
napríklad z Mobile World Congress 2016, osvojovanie si prezentačných techník, vedenie 
stretnutí a rokovaní, atď. Týmto sme mali možnosť získať náhľad do výučby Business English a 
porovnať obsah fínskeho a slovenského sylabu. Nadobudnuté znalosti sú relevantné pre našu 
súčasnú prácu a profesijný rozvoj. Nimi rozšírime kompetentnosť v danom predmete, 
aplikujeme nové vyučovacie metódy a v budúcnosti zvýšime kvalitu a význam výučby Business 
English na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.    
 
 
Kontakt 
PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD. 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Fakulta aplikovaných jazykov 
Katedra anglického jazyka 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
Slovenská republika 
Email: zuzana.hrdlickova@euba.sk 
    
          
 

 
 

76 


