MTF STU a Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o
Dňa 10.12.2019 bol podpísaná zmluva medzi MTF STU a Faurecia
Automotive Slovakia, s.r.o.
Na základe tejto zmluvy boli natrvalo umiestnené prototypy sedačiek
v priestoroch fakulty (vstup pavilónu na Ulici Jána Bottu a vstupné
priestory pavilónu na Ťažkých laboratóriách).
Spoločnosť Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. začala svoje pôsobenie
na Slovensku v roku 2004. Prvý závod vznikol v Bratislave – Devínskej
Novej Vsi v bezprostrednej blízkosti závodu Volkswagen Bratislava. V
ďalších rokoch pribudli výrobné závody v Košiciach, Lozorne, Hlohovci,
Trnave a v Žiline a vzniklo centrum podnikových služieb – Shared Service
Centre v Bratislave. Spoločnosť Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o. je
súčasťou nadnárodnej skupiny Faurecia.

Vianočná pomoc MTF 2019
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave už niekoľko
rokov organizuje zbierky oblečenia, trvanlivých potravín a iných
potrebných vecí pre sociálne odkázaných ľudí a ľudí bez domova v
Trnavskom kraji. Vianočná pomoc bola organizovaná pod záštitou
dekana MTF STU prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. a konala sa v pondelok
2.12.2019.

TABLE TALK 2019
Naša fakulta 4. 12. 2019 po štvrtýkrát organizovala v spolupráci
s Národným kariérnym centrom akciu s názvom Table Talk.
Diskusie medzi zástupcami firiem a študentmi prebiehali pri okrúhlych
stoloch. Niektorí študenti, ktorým sa veľmi na túto akciu nechcelo prísť,
v konečnom dôsledku zistili, že získali cenné informácie užitočné pre ich
budúcnosť a zaradenie sa do odbornej praxe po skončení štúdia.
Dôkaz toho, že akcie podobného charakteru majú význam svedčí
skutočnosť, že pôvodne plánovaný dvojhodinový termín sa predĺžil
a posledné diskusie sa skončili na pravé poludnie.

Mikuláš na MTF

7.12.2019

Vedec roka- prof. Čaus
Rektor STU na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie udelil cenu
Vedec roka STU 2019 v kategórii Významný vedecký prínos prof. Ing.
Alexandrovi Čausovi, DrSc.

MTF STU na 4.mieste
Nedávno zverejnená informácia údajov spoločnosti Trexima, ktoré poskytla
TRENDU, priniesla rebríček 40 TOP fakúlt z pohľadu platov absolventov.
Z rebríčka vyplýva známy fakt, že firmy si najviac cenia vyštudovaných
informatikov. O to viac je potešujúce umiestnenie MTF STU na 4. mieste v
tomto rebríčku. Cieľom vzdelávacieho procesu je príprava študentov
fakulty na budúce úspešné profesijné pôsobenie. Pri jeho realizácii je
potrebné zisťovať aj jeho „účinnosť“. Jednou z najdôležitejších je metóda
spätnej väzby – zisťovanie uplatnenia absolventov v praxi, prieskumy
spokojnosti praxe s absolventom fakulty, ale i metódy a anketové
dotazníky, zisťovania názoru študentov na obsah a prostredie
vzdelávacieho procesu poskytovaného na MTF STU. Účinnosť a kvalitu
vzdelávania možno posudzovať pomocou rôznych kritérií a parametrov.
Skutočnosť, že v ostatných rokoch MTF STU patrí medzi fakulty s najnižším
percentom nezamestnaných je potvrdením, že spoločenská prax má o
absolventov našej fakulty záujem.
Zdroj: https://www.etrend.sk/ekonomika/najlepsie-vysoke-skoly-naslovensku.html

Vianoce MTF 2019
Vo štvrtok 19.12.2019 privítal dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál,
CSc. všetkých zamestnancov fakulty slávnostným príhovorom na
podujatí Vianoce MTF 2019. Po príhovore predsedu Akademického
senátu doc. Ing. Milana Naďa, CSc. ocenil dekan fakulty zamestnancov,
ktorí odpracovali na fakulte 25 rokov.
Hudobné vystúpenie speváckeho zboru CANTICA NOVA pod vedením
PaedDr. Gabriela Kalapoša navodilo svojimi skladbami príjemnú
vianočnú atmosféru. Program podujatia ďalej pokračoval priateľským
posedením v školskej jedálni. O hudobný program sa neskôr postarali
Graeme Mark Donaldson, Trnafská cimbalofka, či zoskupenie pod
vedením prodekana doc. Ing. Romana Čičku, PhD..

