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PROJEKT SUBSTITÚCIE
V rámci realizácie projektu je realizovaný subprojekt s názvom Substitúcia.

Cieľom aktivity pre sledovanie uplatnenia absolventov bola realizácie subprojektu
substitúcie. Pojem substitát v preklade znamená doslovne zastupiteľ /zástupca. Táto časť
projektu je zameraná na systémové využitie potenciálu a kontaktov bývalých študentov
fakulty (alebo aj študentov končiacich ročníkov, ktorí sa pohybujú v priemyselnej praxi počas
tvorby diplomovej práce, diplomových konzultácií a pod. a majú dohodnuté prijatie do
zamestnania v podniku, kde vypracovávajú diplomovú prácu), ktorí sa etablovali
v priemyselnom prostredí, pre získavaní informácií nielen o uplatnení absolventov MTF STU
v praxi, ale súčasne možnosti sledovania ich kariérového postupu.
Ide o priame zapojenie cieľovej skupiny najmä na prezentáciu študijných programov MTF
STU, profilu absolventa MTF STU v podnikateľskom / priemyselnom priestore. Využíva sa
potenciál najmä úspešných absolventov (inžinierskeho a doktorandského štúdia), ktorí
pracujú v hospodárskej praxi.
Substitútor obdržal z fakulty dekrét, ktorý ho oprávňuje komunikovať s predstaviteľmi
hospodárskej praxe vo veci zisťovania uplatnenia absolventov MTF STU a súčasne informovať
prostredie o profile absolventa MTF STU. Ide o nástroj priamej interakcie škola ‐ absolvent
s podielom public relations nielen v regióne pôsobiska fakulty, ale aj pre široké vonkajšie
okolie školy.

Výstupy tejto aktivity môžu formulovať determinanty úspešnosti uplatnenia absolventov
v praxi, môžu odhaliť ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú pôsobenie absolventov MTF STU
v praxi, môžu aktivovať manažment fakulty k tvorbe akčných plánov a dopracovaniu
koncepčných zámerov fakulty v danej problematike. Ide o priamu väzbu na hospodársku
prax prostredníctvom vybraných zástupcov.
Povinnosťou substitútora je predkladať správy o poskytnutých informáciách, počte
navštívených podnikoch/organizáciách, sprostredkovať kontakty na fakultu, informovať
o profile absolventa, upozorniť na negatívne, resp. nedostatočné informácie o fakulte,
informovať o projekte Banky kvality absolventov MTF STU. Prínosom tejto aktivity je
bezprostredná komunikácia a získanie informácií, ktoré majú charakter dôležitých významov
pre riadenie a manažérske výkonné funkcie fakulty.
Povinné vybavenie substitútora materiálmi:
‐ študijný program MTF STU, kde je rozpísaný profil absolventa MTF STU
‐ ročenka fakulty
‐ informačný leták o fakulte
‐ informácie o projekte – leták
‐ informácie o projekte – brožúra
‐ kontakty na riešiteľov projektu

