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Rýchly spravodaj z projektu FASTER
Úplne nová myšlienka
FASTER na prvý pohľad
FASTER (Financial and Accounting Seminars Targeting
European Regions / Finančné a účtovnícke semináre určené
pre európske regióny) je projekt celoživotného vzdelávania
financovaný Európskou úniou. Projekt sa zameriava na
vytvorenie online nástroja určeného pre vzdelávanie
(poskytovaného
v
piatich
jazykoch),
pozostávajúceho
z online zdrojov, kurzov zložených z teoretických a praktických
časťí a nástroja pre vyhľadávanie zamestnania a pracovných
stáží využiteľného zo strany zamestnancov ako aj
zamestnávateľov. Na implementácii projektu spolupracuje päť
univerzít z piatich krajín EÚ (Grécko, Poľsko, Bulharsko, Veľká
Británia a Slovensko).

Prečo tráviť čas s FASTERom?
Existuje mnoho dôvodov v prípade, že sa venujete financiám
a účtovníctvu, pretože:
 poskytuje inovatívnu webovú e-learningovú platformu
a nástroj využívajúci virtuálne účtovnícke prostredie
s dôrazom na výučbu teórie v tejto oblasti a získavanie
skúseností
prostredníctvom
riešenia
problémov,
sebahodnotiacich cvičení a testov.
 prispieva
k
vývoju
vysokokvalitnej
platformy
celoživotného vzdelávania a podporuje mnohonárodný
európsky rozmer teoretického a praktického vzdelávania
v účtovníctve a financiách.
 prepája štúdium a pracovné prostredie a rozširuje
medzinárodné možnosti zamestnávania v oblasti
účtovníctva a financií.
 podporuje mobilitu v rámci EÚ.
 ponúka prototyp vzdelávacieho prostredia rozšíriteľného
do mnohých jazykov a všetkých oblastí účtovníctva
a financií.
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Dokážete sa JEDNODUCHO naučiť teóriu
z oblasti účtovníctva a zároveň získať aj
praktické skúsenosti?
Zvyčajná odpoveď býva NIE.
Možno ste sa počas Vášho štúdia zúčastnili
niekoľkých alebo aj množstva kurzov
účtovníctva, ale napriek tomu Vám stále chýba
praktická skúsenosť. Možno ste študovali iný
odbor, ale v súčasnosti potrebujete porozumieť
aj účtovníctvu - Ako funguje? Ako sa tvorí
súvaha? Ako sa vyznať vo všetkých tých
výkazoch?
Myšlienkou, na ktorej je FASTER založený, je
pomôcť
ľuďom
porozumieť
účtovníctvu
a zároveň si ho ako také prakticky vyskúšať
v jednoduchom vzdelávacom prostredí.
Používateľ platformy FASTERu sa tak môže
stretnúť s reálnymi účtovnými a finančnými
prípadmi a je navádzaný k správnej odpovedi
a riešeniu pomocou série otázok s viacerými
možnosťami
odpovedí,
samohodnotiacimi
cvičeniami, testami a prípadovými štúdiami.
Táto
platforma
nahrádza
klasickú
učebňu/laboratórium,
kde
máte
prístup
k znalostiam
a vedomostiam
kdekoľvek
a kedykoľvek vďaka jej štruktúre založenej na
službách internetu.
A to zďaleka nie je všetko…
FASTER sa zameriava rovnako aj na zlepšenie
pracovnej mobility účtovníkov v rámci krajín
EÚ. Vieme, že takáto mobilita obyvateľov EÚ,
ktorí chcú pracovať v zahraničí, si vyžaduje
nielen znalosti z financií a účtovníctva, ale aj
tréning v národných prostrediach a dôvernú
znalosť
lokálnych
podmienok
(zákony,
terminológia, daňový systém, etické zásady
atď.). Preto FASTER zahŕňa aj systém
vyhľadávania
pracovných
ponúk
a elektronických životopisov umožňujúc tak
vyhľadávanie zamestnania aj v zahraničí.

http://fasterproject.eu

Vzdelávacie
moduly poskytované
v rámci platformy FASTER:
 Všeobecné účtovníctvo
 Účtovný plán
 Účtovníctvo spoločností s ručením
obmedzeným
 Daňovníctvo
 Otázky súvahy
 Analýza finančných výkazov –
hodnotenie podnikov
 Účtovné ERP
 Medzinárodné účtovné štandardy
Kto sme...
Aténska
univerzita
ekonómie
a
podnikania
(AUEB)
je
najstaršou
univerzitou v Grécku v oblasti ekonómie
a podnikania. Okrem iných úspechov sa
AUEB umiestnila aj medzi najlepšími 5%
európskych univerzít (podľa Der Spiegel)
a na 48. mieste v rámci medzinárodných
univerzít (podľa Journal of Economic
Theory).

FASTER: začiatok, súčasnosť a budúcnosť


Projekt FASTER začal 1. 1. 2012 a jeho riešenie potrvá do
31.12. 2013.

Varšavská univerzita je najväčšou
univerzitou v Poľsku a hrá veľkú rolu
v intelektuálnom, politickom a kultúrnom
živote krajiny. V rokoch 2010 a 2011 bola
ohodnotená ako najlepšia univerzita
v Poľsku.



Úvodné stretnutie projektového tímu sa konalo v Aténach
9. a 10. Februára 2012. Hosťujúcim partnerom bola Aténska
univerzita ekonómie a podnikania a stretnutia sa zúčastnilo 12
členov projektového tímu z piatich zúčastnených krajín.



Sofijská
univerzita
sv.
Klimenta
Ohridského je najstaršia a najväčšia
univerzita v Bulharsku. Pedagógovia
a zamestnanci univerzity patria medzi
najlepších odborníkov v Bulharsku
vo všetkých vedeckých odboroch.

V súčasnom období prebiehala distribúcia, zber a spracovanie
dotazníkov, viedli sme rozhovory so študentmi, akademikmi,
zamestnávateľmi a osobami zaujímajúcimi sa o odborné
vzdelávanie v oblasti účtovníctva. Tieto aktivity boli realizované
s cieľom zistiť potreby perspektívnych užívateľov platformy
FASTER.



Architektúra vzdelávacej platformy sa v tomto období približuje
prototypu alfa verzie.

City University London je jedna
z najpopulárnejších univerzít vo Veľkej
Británii z pohľadu záujmu zahraničných
študentov a zamestnancov, poskytujúca
množstvo študijných predmetov vrátane
matematiky, informatiky, sociálnych vied,
práva, ekonómie, podnikania a umení.
Technická univerzita Košice (TUKE) sa
zameriava nielen na edukačné potreby
východoslovenského regiónu, ale aj
celého Slovenska a strednej Európy.
Ekonomická fakulta TUKE sa za roky
2007 – 2011 vždy umiestnila v prvej
dvojke podľa hodnotenia Akademickej
rankingovej a ratingovej agentúry.
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 Ďalšie kroky v realizácii projektu:
o
o

o

Vytvorenie obsahu každého zo vzdelávacích modulov.
Organizovanie informačných dní zameraných na
disemináciu projektu FASTER a jeho výstupov vo všetkých
piatich krajinách spolupracujúcich univerzít.
Druhé stretnutie riadiacej komisie všetkých riešiteľov vo
Varšave, ktoré sa uskutoční v júni 2012.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac,

navštívte našu webstránku: http://fasterproject.eu

http://fasterproject.eu

ROZHOVOR
s profesorom Georgom Venierisom (projektovým manažér
FASTER) z Aténskej univerzity ekonómie a podnikania

Ktoré požiadavky podľa Vás projekt FASTER naplní?
Učím účtovníctvo dlhšie než 30 rokov. Každý rok som sa stretával
s potrebou praktických skúseností a cvičení študentov. Samozrejme že sme
cvičili s využitím klasickej tabule a kriedy, ale takéto cvičenie je vždy
obmedzené časom aj zameraním. Vždy tu bol dopyt po využití
tzv. praktických účtovných kancelárií. Vyskúšali sme ich, ale boli veľmi
drahé najmä kvôli nutnosti rozsiahlej kontroly práce študentov a navyše
sme potrebovali každý rok pripravovať nový materiál. S plynúcim časom
boli klasické tabule nahradené elektronickými prezentáciami určenými na
výučbu teórie a excelovskými súbormi využívanými na praktické cvičenia
a riešenie prípadových štúdií. Nevýhodou týchto riešení však bolo, že
študenti stále nemali skúsenosti s reálnymi účtovníckym pracovným
prostredím.
Je FASTER odpoveďou na problémy, ktoré ste popísali?
ÁNO. Nie je len riešením ale aj najlepšou možnosťou z viacerých dôvodov.
V prvom rade po vytvorení nebude potrebovať žiadne ďalšie náklady
Po druhé, dostanete sa von z klasických tried pomocou využitia IKT
a internetu. Môžete študovať svojím vlastným tempom v čase aký Vám
vyhovuje. A okrem toho má ešte množstvo ďalších výhod: FASTER ponúka
inovatívnu kvalitnú platformu celoživotného vzdelávania a zároveň spája
štúdium
s pracovným
prostredím
a navyše
rozširuje
možnosti
zamestnávania v zahraničí v oblasti účtovníctva a financií.
Je FASTER určený len študentom účtovníctva?
Neviete si predstaviť koľko odborníkov sa zaujíma o účtovnícke otázky v ich
každodennej práci: právnici, projektanti, súkromní doktori, ktorí samostatne
podnikajú a mnohí ďalší. Všetci z nich potrebujú účtovnícke znalosti, ale je
pre nich ťažké získať ich, pretože nevedia odkiaľ a, čo je ešte dôležitejšie,
nemajú čas zúčastňovať sa odborných seminárov. FASTER je preto
presne to čo potrebujú. Môžu získať kompletné základné znalosti
v jednoduchej
a prijateľnej
forme.
A navyše ... RÝCHLEJŠIE
než
akoukoľvek inou metódou.
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