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Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

v medzinárodnej spoločnosti. 
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Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v medzinárodnej 

spoločnosti 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

je jedným z dôležitých nástrojov 

medzinárodnej spoločnosti  

pri presadzovaní vnímania  

firemnej kultúry,  

realizácie vízie,  

dosahovania cieľov  

a uplatňovania hodnôt spoločnosti 

rovnakým spôsobom  

v každej krajine jej pôsobenia.  
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Špecifiká medzinárodného prostredia pri rozvoji 

a vzdelávaní zamestnancov 

•Spoločenská zodpovednosť 

•Špecifické formy riadenia spoločnosti 

•Rôznorodosť kultúr   

•Firemná komunikácia  

•Zabezpečenie bezpečnosti informácií 

•Bezpečnosť a ochrana zdravia 

•Zabezpečenie kvality, ochrana životného 

prostredia 

•Compliance program 

•Vysielanie pracovníkov do zahraničia 
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Práca v „multi-kulturálnom“ prostredí a vzdelávanie  

Výhody: 

Možnosť využitia vzdelávania v medzinárodnom 

meradle, školiace centrá. 

 

Uplatnenie a rozvoj jazykových znalostí. 

 

Osobnostný rozvoj – možnosť spoznať, pochopiť a 

začleniť sa do rôznych kultúr prostredníctvom práce 

na medzinárodných projektoch. 

 

Manažérske, odborné, procesné a osobnostné 

vzdelávacie programy - kariérny postup na 

medzinárodnej úrovni. 

 

Spätná väzba – možnosť porovnať vlastné odborné 

znalosti s kolegami na medzinárodnej úrovni. 
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Jednotný pohľad medzinárodnej spoločnosti pri 

nastavovaní procesov rozvoja a vzdelávania 

zamestnancov 

Jednotná  procesná a technická platforma:  

 

•e-learningové tooly a nástroje  

•Unifikované vzdelávacie procesy 

•Jednotný systém vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov  

•Centrálna databáza školení a kurzov vrátane hodnotenia zrealizovaných 

školení a spätnej väzby 

•Manažérsky reporting  
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Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v súlade 

s požiadavkami spoločnosti 

Plánovanie a realizácia vzdelávania zamestnancov sa uskutočňuje v súlade  

s potrebami spoločnosti v rámci jej podnikateľských aktivít. 

 

Preferencia vzdelávania s možnosťou následného aktívneho využívania znalostí 

a skúseností v praxi. 

 

Poskytovanie  alternatívnych foriem 

vzdelávania v rámci motivovania zamestnancov: 

 

-Využitím aktívnej spoluúčasti zo strany zamestnancov 

 (samoštúdium, finančná spoluúčasť a pod.) 

-Využitím školení z interných zdrojov 

-Organizovaním platforiem na výmenu skúseností 
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Ďakujem za pozornosť! 

Ing. Jana Baranová 

HR Manažér  

Siemens Program and System 

Engineering s.r.o. 

Dúbravská cesta 4 

845 37 Bratislava  

Phone: +421 (0) 5970 4337 

Mobile: +421 (0) 911 680 014 

E-mail: 

jana.baranova@siemens.com 


