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Motivácia - Diseminácia 

 Hlavným cieľom projektu FASTER je rozvíjať a inovovať 

platformu on-line vzdelávania v oblasti účtovníctva. 

 Hlavnými cieľmi web portálu sú:  

 Zaujať cieľovú skupinu (studenti, ľudia, ktorí majú záujem sa vzdelávať v 

oblasti účtovníctva, pracovníci z akademickej oblasti, zamestnávatelia v 

oblasti účtovníctva). 

 Zaujať pospolitú verejnosť a podporiť túto oblasť. 

 Posilniť mechanizmy pre spätnú väzbu prostredníctvom neformálnej 

komunikácie v komunite. 

 Podporiť snahu EU o rozvoj vzdelávacích aktivít zameraných na  

európske regióny 
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Plán – vývoj a obsah web portálu 

 Portál bude vyvíjaný partnerom Athens University of 

Economics and Business (AUEB)  - prvá verzia 

 Zúčastnení partneri budú vyvíjať jazykové mutácie 

vytvoreného web portálu. 

 FASTER’s Web portal bude prostriedkom na medzinárodnú 

disemináciu. Bude obsahovať nasledujúce informácie:  

 Prezentácia konzorcia projektu FASTER. 

 Novinky a správy o projekte FASTER. 

 Voľne dostupné študijné materiály. 

 Prístup (po registrácií) do výučbovej platformy FASTER.  
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Kde nás nájdete? - http://fasterproject.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-úvodná stránka 

http://fasterproject.eu/
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Hlavná ponuka a kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vitajte    Učte sa s nami   Faster        Zaujimavé linky        Kotakt 
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Všeobecné informácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte 

Čo je FASTER 

Prečo? 

Pre koho? 
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Výučba a kurzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učte sa s nami 

Platforma 

Kurzy 

Zdroje 

Glosár 

Všeobecné účtovníctvo 

Účtovný plán 

Verejné účtovníctvo 

Ďaňové účtovníctvo 

Účtovná súvaha 

Finančná analýza 

Účtovníctvo ERP 

Medzinárodné účtovné 
štandardy 
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Všetko o dianí v rámci FASTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASTER projekt 

Tlačové správy a 
oznamy 

Plagáty – brožury 

Pracovné stretnutia 

Udalosti 

IKT – účtovníctvo 

Národná podpora 
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Užitočne linky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujímavé linky 

Všeobecné 
účtovníctvo 

Účtovný plán 

Verejné účtovníctvo 

Daňové účtovníctvo 

Účtovná súvaha 

Finančná analýza 

Účtovníctvo ERP 

Medzinárodné 
účtovné štandardy 
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Kontakt na projektový tím 

 

Kontaktujte nás 
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Prihlásenie a registrácia 

 

Oblasť partnerov 

Projektový manažér 

Vlož novú linku 

Vlož nový článok 
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Na adrese: 
http://fasterproject.eu/project/index.php?c=access&a=index 

Alebo kliknutím na „Project manager“ 

Administrácia – pre riešiteľov projektu 

http://fasterproject.eu/project/index.php?c=access&a=index
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Ďakujem za pozornosť 

 


