
Tlačová správa pre záverečnú konferenciu projektu CARLiS a matchmakingové podujatie 

Názov: Ako uľahčiť doktorandom cestu na neakademický trh práce 

Podtitul: Prechod z akademického do súkromného sektora nemusí byť pre absolventov  

doktorandského štúdia jednoduchý. Výskumné a vzdelávacie inštitúcie ho môžu podporiť cielenými 

tréningovými programami.  

Väčšina absolventov a absolventiek doktorandského štúdia nenájde trvalé uplatnenie v akademickom 

sektore. Na uľahčenie prechodu z akademickej do súkromnej sféry, preto výskumné  a vzdelávacie 

inštitúcie čoraz častejšie ponúkajú tréningové programy, ktoré doktorandov pripravujú na pracovné 

požiadavky súkromného sektora. V pilotnom projekte financovanom z fondov EÚ sa v procese tvorby 

podobného programu priblížili dva svety: súkromný a akademický sektor v oblasti „Life Sciences“. Tie 

sa stretli aj počas záverečného podujatia projektu, ktoré sa konalo v Bratislave 23. novembra 2022 

s cieľom upriamiť pozornosť na možnosti uplatnenia doktorandov v súkromnom sektore a vytvoriť 

priestor pre networking. 

Počas dvoch rokov slovensko-rakúskej spolupráce sa v projekte zrealizoval prieskum aj analýza trhu 

práce pre absolventov doktorandského štúdia, vypracoval sa návrh tréningového programu 

a zabezpečil sa jeho pilotné testovanie. Čo je dôležité pre ľahší vstup na trh práce v súkromnom 

sektore, je z výsledkov projektu zrejmé: zručnosti pre manažment vlastnej kariéry, mäkké zručnosti 

a zručnosti pre prenos vedomostí do praxe a podnikanie. 

Zručnosti pre kariéru v súkromnom sektore boli aj témou diskusných panelov počas záverečného 

podujatia projektu. To, čo si zástupcovia súkromného sektora cenia na absolventoch doktorandského 

štúdia, nemusí vždy súvisieť s ich výskumným zameraním: "Počet zamestnancov sa v súčasnosti 

celosvetovo znižuje - z tohto dôvodu sú obzvlášť žiadaní vysokokvalifikovaná znalostní pracovníci. 

Rozhodujúca je ich schopnosť venovať sa úlohe intenzívne, kvalitne a počas dlhšieho časového 

obdobia,“ povedal  Philipp Almhofer, kariérny expert v spoločnosti StepStone, ktorá je jedným z lídrov 

v oblasti poradenstva na medzinárodnom trhu práce. 

Dopyt po zlepšovaní zručností pre pracovnú kariéru mimo akademickej sféry však prichádza aj zo strany 

mladých výskumníkov. „Mladí vedci a vedkyne boli po absolvovaní kurzov v našom pilotnom projekte 

nadšení z obsahu tréningu,“ hovorí Ľubica Lacinová z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. 

„V období pandémie Covidu často utrpela naša schopnosť osobnej komunikácie a teraz sú preto 

obzvlášť žiadané mäkké zručnosti, ako je sebaprezentácia a medzikultúrna komunikácia. Žiadaný je aj 

projektový manažment,“ pokračuje. 

Záverečné podujatie projektu CARLiS prilákalo viac ako stovku účastníkov. Medzi nimi boli aj dve 

desiatky zástupcov inovatívnych firiem a iniciatív zameraných na podporu kariérneho rozvoja, ktoré 

doktorandom prezentovali svoje aktivity v rámci matchmakingovej časti programu. 

Projekt CARLiS (Careers in Life Sciences) sa realizoval vďaka podpore programu Interreg Slovensko – 

Rakúsko (Európsky fond regionálneho rozvoja) a Akcie Rakúsko Slovensko. S cieľom vytvoriť udržateľné 

vzdelávanie pripravujúce doktorandov na kariérne cesty mimo akademickej pôdy v projekte spojili sily 

SAIA, n.o., Univerzita vo Viedni, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského 

Bratislava a Slovenská akadémia vied. 

Viac informácii o podujatí aj ďalších aktivitách projektu CARLiS nájdete na stránke 
https://carlis.saia.sk   
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