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Softvérová

spoločnosť

Microsoft

intenzívne

spolupracuje

s vysokými školami univerzitného typu, ktoré poskytujú
vzdelávacie študijné odbory a programy v oblasti teoretickej
a aplikovanej informatiky. Jedným z pozitívnych efektov tejto
spolupráce je vytvorenie a udržiavanie vzťahov s elitnou
skupinou študentov, ktorí vystupujú ako študentskí partneri
spoločnosti Microsoft na akademickej pôde.
Táto skupina tzv. MSP-partnerov (Microsoft Student Partners) zahŕňa najlepších a najnadanejších
študentských vývojárov, architektov, analytikov, IT-profesionálov a počítačových nadšencov.
Študentskí partneri pôsobia ako technologickí vodcovia lokálnej akademickej komunity, pričom
sú pre nich typické nasledujúce vlastnosti:


Študentskí

partneri

disponujú

vysokou

mierou

proficiencie

v algoritmických

a programátorských disciplínach modernej informatiky. Rovnako ovládajú problematiku
dátových štruktúr, operačných systémov a hardvérových aspektov jedno- a viacprocesorových
počítačových systémov.


Posolstvom študentských partnerov je pomáhať budovať kvalitatívne vyššiu formu
akademickej vývojárskej komunity a klásť dôraz na „evanjelizáciu softvérového
portfólia“. Osvetárske aktivity sú koncentrované predovšetkým na racionálne rozširovanie
povedomia o programovacích jazykoch, softvérových nástrojoch a spriaznených počítačových
technológiách spoločnosti Microsoft, vďaka ktorým môžu ostatní študenti budovať kvalitné
softvérové produkty.



Študentskí partneri sú zástupcami spoločnosti Microsoft v priestore fakulty príslušnej
univerzity. Ich misiou je motivačne vplývať na ostatných študentov a podporovať ich vo
vzdelávacích aktivitách.



Študentskí partneri spolupracujú s mentorom, ktorým je vysoko kvalifikovaný pedagóg,
pôsobiaci na rovnakej fakulte vysokej školy.



Aktivity študentských partnerov sú rozličné:
o

Participácia na tvorbe vzdelávacích materiálov, ako sú príručky, praktické
programátorské cvičenia, technické články a blogy.
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o

Usporadúvanie konferencií, seminárov, programátorských akcií a marketingových
podujatí, dovedna v kooperácii s internými a externými partnermi.

o

Riadenie komunikácie s členmi technickej akademickej komunity prostredníctvom
obľúbených komunikačných kanálov (webové portály, sociálne siete a pod.).

o

Podpora realizácie celoslovenských akademických a vývojárskych akcií (napr.
Academic Roadshows, Developer Days a TechDays).

o

Pomoc so získavaním prístupu do softvérových programov spoločnosti Microsoft,
ktoré sú určené pre poslucháčov vysokých škôl (ako je MSDN AA, DreamSpark a i.).

Novými študentskými partnermi spoločnosti Microsoft sa v júni roku 2013 na Fakulte hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave stali títo študenti:
1.

Martina Madurová, aktuálne študentka 2. ročníka denného prvostupňového štúdia

2.

v študijnom odbore Hospodárska informatika.
Jakub Šulek, aktuálne študent 2. ročníka denného prvostupňového štúdia v študijnom odbore
Hospodárska informatika.

Je to vôbec po prvýkrát v histórii Fakulty hospodárskej informatiky a rovnako aj Ekonomickej
univerzity, čo na jej pôde začínajú pôsobiť MSP-partneri.
Mentorom MSP-partnerov je Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, univerzitný učiteľ pôsobiaci na Katedre
aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Obr. 1: Noví MSP-partneri na FHI EU v spoločnosti Microsoft
(vľavo Jakub Šulek, vpravo Martina Madurová)
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Obr. 2: Noví MSP-partneri na FHI EU v spoločnosti Microsoft

Obr. 3: Noví MSP-partneri na FHI EU v spoločnosti Microsoft
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Obr. 4: Martina Madurová (vľavo) preberá MSP-diplom z rúk Evy Hrapkovej (Microsoft)

Obr. 5: Jakub Šulek preberá MSP-diplom z rúk Evy Hrapkovej (Microsoft)
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Obr. 6: Spoločná diskusia o stratégii MSP-partnerov
(zľava: Lucia Benkovičová, Eva Hrapková, Martina Madurová, Jakub Šulek)

Obr. 7: Jakub Šulek (MSP-partner) a Ján Hanák (mentor)
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