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Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Priprav sa 
na budúcnosť!



Budúcnosť 
je neistá 
a šťastie praje 
pripraveným

Vieš, že...

  až 50 % dnešných pracovných miest  
sa do roku 2022 transformuje alebo zanikne?

  až 25 % úplne nových pracovných miest  
pribudne v horizonte niekoľkých rokov?

  až 40 % európskych zamestnávateľov  
má ťažkosti nájsť ľudí, ktorí sú dostatočne 
kreatívni a schopní priebežne sa vzdelávať?

  rozhodovanie na základe dát  
je zručnosťou budúcnosti?

Nástup informatizácie a automatizácie mení charakter  
pracovného trhu už dnes. Okrem technických zručností  
sú čoraz viac žiadané schopnosti rýchlo reagovať na nové výzvy,  
kreatívne riešiť problémy, pracovať v tíme a kvalitne prezentovať  
výsledky svojej práce. 

Ak chceš vedieť viac o tom, ako sa na budúcnosť pripraviť,  
tak pokračuj na druhú stranu.



Futur:ED ťa pripraví 
na budúcnosť

Zamestnávatelia definujú výzvy, na ktorých budeš pracovať  
počas praktických workshopov pod vedením skúsených 
lektorov a mentorov. V rámci programu sa na konkrétnych 
problémoch naučíš, ako využívať analytické a kreatívne 
techniky pre definovanie problému, spoznávanie zákazníka 
a vývoj inovatívnych riešení.

Počas programu Futur:ED si pri riešení problémov z praxe  
vybuduješ univerzálne zručnosti:

  Osvojíš si metodológiu Design Thinking  
a naučíš sa vyvíjať inovatívne produkty a služby  
s využitím reálnych dát

  Vyskúšaš si nástroje pre prácu v tíme  
a efektívnu komunikáciu

  Zistíš, ako efektívne zmapovať a analyzovať  
akýkoľvek problém 

  Získaš praktickú skúsenosť so zberom dát o zákazníkoch,  
s ich spracovaním a vizualizáciou

  Vyskúšaš si kreatívne techniky  
pre navrhovanie inovatívnych riešení 

  Naučíš sa prezentovať  
svoje nápady a získaš cennú  
spätnú väzbu od mentorov

Inovatívne 
riešenie

Spracuj výsledky testov 
a uprav svoje riešenia

Aplikuj svoje 
riešenie v praxi

Mysli kreatívne a hľadaj 
inovatívne riešenia

Analyzuj potreby 
zákazníka

Vytvor tím 
a priprav si plán Získaj prehľad 

o výzve



O projekte

Partneri projektu

O programe

V rámci 4 blokov výučby dostaneš šancu prejsť celým cyklom 
riešenia praktických výziev; od vytvorenia projektového plánu 
a zberu dát o zákazníkoch, cez spracovanie a analýzu dát, 
až po návrh kreatívnych a inovatívnych riešení. 

Jednotlivé bloky si môžeš vybrať podľa záujmu na začiatku.  
Výučba v rámci blokov je rozložená do 3 až 5 celodenných 
workshopov (40 kontaktných hodín). Presný rozvrh programov 
obdržíš včas pred začatím programu. Výučba bude prebiehať 
na Žilinskej univerzite najmä počas semestra. 

Tento výučbový program je realizovaný v rámci projektu 
Univerzálna analytická kompetencia, ktorého cieľom je zvýšiť 
kvalitu a efektivitu celoživotného vzdelávania na Slovensku 
v oblasti kľúčových kompetencií. V rámci projektu sú vytvárané 
partnerstvá so zamestnávateľmi, ktorí participujú na vytváraní 
obsahu vzdelávania tak, aby reflektovalo reálne potreby 
pracovného trhu. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroje:
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Blok 1
Projektový  
manažment
•  Vypracovanie projektového plánu 

pomocou najnovších techník 
projektového manažmentu  
(Lean, Agile, Design Thinking) 

•  Tímová práca a vedenie tímu

•  Príprava na certifikát  
projektového manažéra  
IPMA

Blok 3
Kvantitatívne  
analytické metódy
•  Základné štatistické metódy 

vysvetlené na praktických 
problémoch

•  Spracovanie a interpretácia dát 
o zákazníkoch a produktoch

•  Testovanie vlastných hypotéz 
a príprava modelu na praktickom 
probléme

Blok 2
Kvalitatívne analytické 
metódy a kreatívne  
techniky
•  Orientácia vo svete  

kvalitatívneho výskumu v praxi

•  Zostavenie dotazníkov, vedenie 
pohovorov, alebo pozorovanie

•  Brainstorming a kreatívne  
techniky v praxi (napr.  
brainwriting, SCAMPER,  
5 whys, atď.)

Blok 4 
Design sprint
•  Základy Design Thinking –

najpoužívanejšej inovačnej 
metodológie

•  Krátky inovačný šprint  
na inováciu reálnych produktov 
a služieb v praxi

•  Návrh vlastného prototypu 
a testovanie  priamo 
s používateľmi



Neváhaj
a prihlás sa

Prihlás sa a získaj:

Kontakt:

Na FuturED sa môže prihlásiť 
ktokoľvek, kto má záujem 
o zlepšovanie svojich zručností 
prostredníctvom praktického 
vzdelávania.

Prihlás sa  
cez QR kód  
alebo  
cez kontakt 
nižšie

Šancu vyhrať  
vecné ceny

Šancu zaujať  
zamestnávateľov

Certifikát  
absolventa  
programu

facebook.com/futuredZA

martin.vesely@civitta.com

civitta.sk/articles/celozivotne-vzdelavanie 


