ZÍSKAJ ŠTIPENDIUM na HUTNÍCKEJ FAKULTE TU Košice
Absolventi stredných škôl majú dnes možnosť vybrať si spomedzi širokého spektra vysokých škôl, kde môžu pokračovať vo svojom štúdiu. Prečo
by si naši absolventi, teda žiaci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP mali zvoliť štúdium práve na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach?
Po absolventoch fakulty je zo strany ŽP a.s. vysoký dopyt, pretože vďaka štruktúre a kvalite študijných programov predstavujú po úspešnom absolvovaní školy vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá na trhu práce tak veľmi chýba. Absolventi Hutníckej fakulty - a obzvlášť, ak sú zároveň
absolventmi niektorej z našich stredných škôl - nájdu v ŽP a.s. veľmi dobré a perspektívne uplatnenie, a to tak vo vysoko kvalifikovaných a odborne náročných profesiách, ako aj v riadiacich pozíciách. V súčasnosti Hutnícka fakulta poskytuje trojstupňové univerzitné vzdelávanie, pričom
uplatnenie v ŽP a.s. alebo v niektorej dcérskej spoločnosti, napríklad v ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., nájdu absolventi ktoréhokoľvek
stupňa univerzitného vzdelania. Hutnícka fakulta je zároveň jednou z mála slovenských fakúlt, ktorá dlhodobo udržuje spoluprácu s praxou.
Prečo sa oplatí venovať pomerne náročnému štúdiu práve na Hutníckej fakulte, kde sa študent nevyhne fyzike, chémii alebo matematike, keď
náročnosť štúdia na iných fakultách môže byť nižšia?
Trh práce je v súčasnosti presýtený absolventmi vysokých škôl, ktorých predmet štúdia je zameraný na oblasť spoločenských vied. Pri bližšom
pohľade na štruktúru aktuálneho trhu práce zistíme, že počet pracovných miest, ktoré si vyžadujú absolventov vysokých škôl, je na Slovensku
približne o 65000 nižší, ako počet vysokoškolákov na pracovnom trhu. Tento nepomer vytvárajú práve absolventi spoločenskovedných odborov,
pričom úplne opačnú situáciu vytvárajú absolventi technických odborov. Z hľadiska vývoja technológií a inovácií bude technické zameranie zohrávať čoraz väčšiu úlohu. Nepochybne tiež platí, že vnímať technické predmety a tomu zodpovedajúce zameranie štúdia ako faktor obťažnosť
je pomerne subjektívne. Pre technicky zorientovaného študenta, ktorý základné technické a odborné vedomosti a zručnosti získal už počas stredoškolského štúdia na SSOŠH ŽP a ktorý si uvedomuje možnosť perspektívneho a úspešného profesionálneho pôsobenia v ŽP a.s., nemusí byť
štúdium na Hutníckej fakulte náročné, ale naopak, motivujúce a pútavé. A napokon, aj netechnické odbory majú svoje vysoké nároky a špecifiká,
avšak na rozdiel od technických odborov neposkytujú svojim absolventom istotu zamestnania.
Majú absolventi SSOŠH ŽP a SG ŽP počas päťročného štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach aj inú motiváciu, ako vidinu
perspektívneho uplatnenia sa v ŽP a.s.?
Spoločnosť ŽP a.s., uvedomujúc si význam kvalifikovanej pracovnej sily v radoch svojich zamestnancov, sa rozhodla podporiť absolventov svojich
škôl aj finančne, a to prostredníctvom podnikového štipendia. Študentom, absolventom SSOŠH ŽP a SG ŽP poskytne ŽP a.s. štipendium od prvého
ročníka vysokoškolského štúdia na HF TU v Košiciach v študijných programoch významných pre potreby ŽP a.s. Takýmito programami sú:
Študijný odbor

I. stupeň štúdia
Bakalárske (Bc.)

5.2.26 Materiály

Materiály
Hutníctvo

5.2.39 Hutníctvo

Tepelná technika a plynárenstvo

Študijné programy
II. stupeň štúdia
Inžinierske (Ing.)
Materiálové inžinierstvo
Tvárnenie materiálov
Hutníctvo
Zlievarenstvo
Biometalurgia
Tepelná technika a plynárenstvo

III. stupeň štúdia
Doktorandské (PhD.)
Náuka o materiáloch
Plastické deformácie
Hutníctvo
Tepelná technika

Podmienky pre poskytnutie štipendia:
1. Bez podmienky zamestnať sa v ŽP a.s. po ukončení štúdia:
l 1. ročník bakalárskeho štúdia		
200,- €/mes.
2. S podmienkou uzatvorenia pracovnej zmluvy v ŽP a.s. po ukončení štúdia. Štipendium sa na základe zmluvy poskytuje od 2. ročníka bakalárskeho štúdia:
l 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia
300,- €/mes.
l 1. ročník inžinierskeho štúdia 		
400,- €/mes.
l 2. ročník inžinierskeho štúdia		
500,- €/mes.
l

V prípade opakovania ktoréhokoľvek ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu študentovi štipendium za tento rok nepatrí

Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. poskytne štipendium na základe písomnej žiadosti každému absolventovi SSOŠH ŽP a SG ŽP, ktorý prejaví
záujem študovať na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Samozrejmosťou je, že ŽP a.s. umožnia študentom VŠ (svojim absolventom) spracovanie záverečnej práce (bakalárskej/diplomovej/dizertačnej) v ŽP a.s., ako aj vykonanie odbornej praxe počas štúdia vo svojich
prevádzkarňach.

