Stanovisko Priemyselnej rady FCHPT STU
k uplatneniu absolventov fakulty
a kvalite bakalárskych študijných programov
Priemyselná rada potvrdzuje vysokú kvalitu bakalárskych študijných programov Automatizácia,
informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve; Biochémia a biofyzikálna chémia pre
farmaceutické aplikácie; Biotechnológia; Chémia, medicínska chémia a chemické materiály;
Chemické inžinierstvo; Potraviny, výživa, kozmetika poskytovaných Fakultou chemickej
a potravinárskej technológie STU.
Vyjadruje presvedčenie, že absolventi študijných programov zosúladených podľa pravidiel
SAAVŠ sa rovnako úspešne uplatnia v praxi ako doteraz. Všetky študijné programy rešpektujú
aktuálne požiadavky nielen súčasnej priemyselnej praxe chemického, biochemického
a potravinárskeho priemyslu, ale zároveň poskytujú najnovšie výskumné poznatky a pripravujú
absolventov na perspektívy vývoja jednotlivých odvetví.
Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná najmä kvalitná, v podmienkach SR až výnimočná
príprava v oblasti laboratórnych zručností. Takisto dôležitá zo strany zamestnávateľov je aj
schopnosť absolventov vedieť sa postaviť k rôznorodým technickým problémom, nájsť vhodné
riešenia, schopnosť pracovať nielen samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je aj výučba študentov v
oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných, povinne voliteľných
a výberových predmetov.
Stanovisko potvrdili členovia Priemyselnej rady FCHPT STU v čase od 2.5 do 6.5. 2021:
Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava
Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava
Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré
Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Bratislava
Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča
RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec
Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď
JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo, a.s.,Šaľa
Ing. Roland Keseli, ProCS, s.r.o., Śala
Ing. Ľubica Kopčová, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Ing. Vladimir Krajči – výrobný riaditeľ, Mondi SCP, a.s., Ružomberok
Ing. Marian Lesanský, riaditeľ, PreVaK, s.r.o., Stará Turá
Ing. Pavel Martauz – riaditeľ, Úsek riaditeľa kvality a stratégie, Považské cementárne, a.s., Ladce
Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Bratislava
Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ Aluprint s.r.o, Vrútky
Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín
Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o., Humenné
Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit
Ing. Jozef Šesták, CSc. – konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina
Doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno - technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne

