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1 VÝCHODISKÁ A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „FM UK“,
„Fakulta managementu UK“ alebo „fakulta“ v príslušnom gramatickom tvare)
v zmysle Bolonskej deklarácie v plnej miere i v roku 2018 uplatňovala jej rámcové
smery v kontexte spoločného európskeho priestoru, a to v troch kľúčových
oblastiach:
a) rozdelenie štúdia do troch stupňov (bakalársky, magisterský a doktorandský
stupeň),
b) uplatňovanie kreditového systému štúdia,
c) podpora študentskej mobility.
Hlavným strategickým zámerom Fakulty managementu UK je udržiavanie a
posilňovanie jej pozície medzi najatraktívnejšími (z pohľadu študentov aj
zamestnávateľov) fakultami v príbuzných odboroch na Slovensku. V súlade s
dlhodobými zámermi rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, ako najstaršej
a najvýznamnejšej univerzity na Slovensku si Fakulta managementu vo svojom
strategickom zámere na roky 2018 – 2023 vytýčila ako svoj hlavný strategický cieľ
zaradiť sa medzi fakulty, ktorých ťažisko je vo výskume v oblasti manažmentu a
podnikania a v pedagogickej oblasti v magisterskom a doktorandskom štúdiu.
Fakulta nasleduje svoj cieľ pripravovať kvalitných a konkurencieschopných
absolventov, uznávaných nielen z lokálneho, národného, ale i medzinárodného
pohľadu. Tento strategický cieľ chce napĺňať v súlade so strategickými cieľmi
Univerzity Komenského v Bratislave, ako i v súlade s vymedzeným poslaním
a víziou fakulty.
Z pohľadu pedagogickej
nasledovné ciele:

činnosti

si

fakulta

v dlhodobom

zámere

vytýčila

1. Naďalej pripravovať, ponúkať a rozvíjať komplexné akreditované programy
bakalárskeho a magisterského štúdia, a zároveň aktívne propagovať
možnosti štúdia na FM UK nielen doma, ale aj v zahraničí.
2. Inovácia obsahu vzdelávania v odbore manažment s inováciou vzdelávania
vo väzbe na nové teoretické poznatky, vývoj spoločnosti, hospodárskej
praxe a meniace sa potreby trhu práce.
3. V rámci štúdia zameranie pozornosti na jazykové zručnosti a ďalšie
prenositeľné kompetencie absolventov.
4. Prehlbovanie spolupráce a partnerstiev s odbornou praxou, zapájanie
manažérov z praxe a významných odborníkov do pedagogického procesu.
5. Naďalej pripravovať, ponúkať a rozvíjať komplexné akreditované programy
bakalárskeho a magisterského štúdia, a zároveň aktívne propagovať
možnosti štúdia na FM UK nielen doma, ale aj v zahraničí.
6. Spolu s ďalšími fakultami UK, pripravovať medziodborové študijné programy
magisterského stupňa štúdia s orientáciou na manažment, napríklad
Manažment v zdravotníctve, Manažment v športe, a pod.
7. Zabezpečenie
systematického
uplatňovania
preukázaného
a transparentného systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania.
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Pedagogický proces i v roku 2018 bol zabezpečovaný pedagógmi na piatich
katedrách:
▪
▪
▪
▪
▪

Katedra
Katedra
Katedra
Katedra
Katedra

ekonómie a financií,
marketingu,
informačných systémov,
stratégie a podnikania,
manažmentu.

Z pohľadu hodnotenia uplatniteľnosti absolventov Fakulty managementu v roku
2018, väčšina študentov mala zabezpečenú prácu alebo podnikanie ešte pred
skončením štúdia, t. j.:
▪
▪

70 % denných študentov,
91 % externých študentov.

Fakulta managementu UK si vytýčila ako jeden z svojich cieľov (cieľ 7) zabezpečiť
systematické
uplatňovanie
preukázaného
a
transparentného
systému
zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania. Z pohľadu vnímania kvality, študenti
hodnotili FM UK vo vybraných oblastiach na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala
odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“. Výsledky sú sumarizované na základe prieskumov
v rokoch 2013 – 2018 v nasledovných tabuľkách.
Vnímanie kvality v strednodobom horizonte dennými študentmi
Úroveň kvality a zabezpečovania
nasledovných oblastí:
Prostredie školy (budova, úprava okolia
budovy)
Vybavenie učební (úprava a technické
vybavenie)
Služby občerstvenia a stravovania (ponuka
v priestoroch budovy školy)
Služby knižnice (ponuka, prostredie)
Internetové/elektronické služby
Informovanosť o študijných povinnostiach a
organizácii štúdia
Informovanosť o doplnkových, záujmových
a mimoškolských aktivitách

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,95

3,12

2,9

2,93

2,97

2,88

2,05

2,19

2,04

2,34

2,4

2,29

2,6

2,41

3,29

3,2

2,99

2,91

2,59

2,67

2,47

2,7

2,59

2,08

2,4

2,33

2,03

2,33

2,29

2,09

2,44

2,47

2,04

2,53

2,29

2,36

2,45

2,43

2,07

2,37

2,23

2,08

Vnímanie kvality v strednodobom horizonte externými študentmi
Úroveň kvality a zabezpečovania
nasledovných oblastí:
Prostredie školy (budova, úprava okolia
budovy)
Vybavenie učební (úprava a technické
vybavenie)
Služby občerstvenia a stravovania (ponuka
v priestoroch budovy školy)
Služby knižnice (ponuka, prostredie)
Internetové/elektronické služby
Informovanosť o študijných povinnostiach a
organizácii štúdia
Informovanosť o doplnkových, záujmových
a mimoškolských aktivitách

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,59

2,8

2,83

2,63

2,46

2,44

2,09

2,11

2,23

2,13

2,15

2,1

2,38

2,21

2,71

2,56

2,42

2,48

2,09
2,05
1,94

2,26
2,08
1,98

2,3
2,07
2,07

2,32
2,11
1,92

2,09
2,13
2,13

2,02
2,07
1,8

2

2,17

2,12

1,82

2,15

1,74

4

Úroveň vzdelávacieho procesu na FM UK (denní študenti na magisterskom
stupni)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Odbornosť a erudovanosť učiteľov FMUK

2,02

1,94

1,75

1,88

1,76

1,77

Ochota pomôcť a otvorenosť učiteľov vo
vzťahu k študentom

2,03

1,94

1,74

1,94

1,82

1,89

1,9

1,88

1,6

1,85

1,89

1,77

Úroveň podnecovania učiteľov k
zdokonaľovaniu prezentačných zručností

2,11

1,99

1,77

1,91

1,95

1,87

Úroveň podnecovania učiteľov k
zdokonaľovaniu technických/IT zručností

2,54

2,48

2,16

2,27

2,2

2,23

Zameranie a kvalita obsahu
povinných/povinne voliteľných predmetov

2,41

2,24

2,09

2,25

2,11

2,22

Ponuka voliteľných predmetov (rozmanitosť,
možnosť výberu)

1,92

1,74

1,66

1,82

1,72

1,63

Dostupnosť a úroveň študijných materiálov
k predmetom

2,49

2,4

2,17

2,26

2,28

2,09

Úroveň podnecovania učiteľov k tímovým
prácam a k spolupráci medzi študentmi

Úroveň vzdelávacieho procesu na FM UK (externí študenti na magisterskom
stupni)
2013
Odbornosť a erudovanosť učiteľov FMUK
Ochota pomôcť a otvorenosť učiteľov vo
vzťahu k študentom
Úroveň podnecovania učiteľov k tímovým
prácam a k spolupráci medzi študentmi
Úroveň podnecovania učiteľov k
zdokonaľovaniu prezentačných zručností
Úroveň podnecovania učiteľov k
zdokonaľovaniu technických / IT zručností
Zameranie a kvalita obsahu povinných /
povinne voliteľných predmetov
Ponuka voliteľných predmetov (rozmanitosť,
možnosť výberu)
Dostupnosť a úroveň študijných materiálov
k predmetom

2014

2015

2016

2017

2018

1,34

1,46

1,49

1,52

1,63

1,43

1,53

1,8

1,77

1,83

1,62

1,66

1,73

1,85

1,85

1,96

1,8

1,61

1,89

2,02

1,93

1,93

1,93

1,81

1,9

2,04

1,94

1,99

2,05

1,9

1,74

1,8

1,88

1,75

1,87

1,67

1,7

1,88

1,95

1,83

1,89

1,75

1,9

2,15

1,94

1,95

2,01

1,9

Na základe prieskumu medzi študentmi a absolventmi v máji – júni 2018:
▪
▪

až 87 % denných študentov získalo počas štúdia praktické skúsenosti
priamo v oblasti, na ktorú sa špecializovali,
až 91 % externých študentov hodnotí, že ich štúdium obohatilo a naplnilo
ich očakávania.

Napriek pomerne silnej a neustále narastajúcej konkurencii v študijnom odbore
manažment a jeho príbuzných odboroch si FM UK udržuje významnú pozíciu, a to
nielen podľa dosahovaného podielu na trhu, ale najmä hodnotením kvality jej
výkonov. Ako príklad je možné uviesť i skutočnosť, že FM UK sa opakovane, už
desiatykrát po sebe zaradila aj v roku 2018 medzi 1 000 najúspešnejších Business
Schools v rámci rebríčka EDUNIVERSAL, a to s vynikajúcim hodnotením v kategórii
Excellent Business School.
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Prehľad Eduniversal Ranking – DEAN’S RECOMMENDATION RATE za roky 2013 –
2018:
2013
135 ‰

2014
142 ‰

2015
162 ‰

2016
144 ‰

2017
162 ‰

2018
159 ‰

Tento rebríček fakúlt a vysokých škôl je vytvorený so zámerom poskytnutia
informácií perspektívnym študentom a pre pomoc pri rozhodovaní sa o voľbe
štúdia.
Ako kritériá boli použité získané medzinárodné akreditácie, medzinárodné ohlasy
na vedecko-výskumnú činnosť, zapájanie sa do medzinárodných projektov a sietí,
renomé v oblasti vzdelávania a lokálna pôsobnosť.
Fakulta managementu svojimi medzinárodnými aktivitami, a to nielen Erasmus+
výmennými študijnými programami a stážami, ale tiež Erasmus+ výskumnými
projektmi, ako aj ďalšími vedeckými, publikačnými aktivitami a projektmi,
prispieva k úspechu Univerzity Komenského v rôznych svetových rebríčkoch.
Aktuálne sa Univerzita Komenského v Bratislave umiestnila v hodnotení RUR
(Round University Ranking) v oblasti spoločenských vied (Social Sciences) na 293.
mieste na svete, s postupom o 137 miest v porovnaní s minulým rokom, čo fakulte
prinieslo postup „z bronzovej do striebornej ligy“.
(http://roundranking.com/universities/comenius-university-in-bratislava.html).
Masarykovu Univerzitu v Brne sme v našej kategórii Social Sciences predbehli o
105 miest. Pred Univerzitou Komenského v Bratislave je len Karlova Univerzita v
Prahe.
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1.1 STRATEGICKÝ CIEĽ 1
1. Naďalej pripravovať, ponúkať a rozvíjať komplexné akreditované
programy bakalárskeho a magisterského štúdia a zároveň aktívne
propagovať možnosti štúdia na FM UK nielen doma, ale aj v zahraničí.

1.1.1 Počet akreditovaných študijných programov
FM UK je relatívne úzko špecializovanou fakultou na študijný program manažment
v študijnom odbore Manažment (s výnimkou doktorandského štúdia, kde má
akreditovaný aj študijný program podnikový manažment v rámci študijného
odboru Podnikový manažment). V rámci komplexnej akreditácie činností vysokých
škôl, uskutočňovanej každých šesť rokov, bol na Univerzite Komenského
v Bratislave, Fakulte managementu pripravený akreditačný spis, ktorý bol
súčasťou podkladov predložených na komplexnú akreditáciu Univerzity
Komenského v Bratislave. FM UK požiadala o akreditáciu týchto študijných
programov: študijný program manažment v študijnom odbore Manažment na
prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia, a to v dennej a externej
forme štúdia; študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore
Manažment na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme
štúdia (s francúzskym a nemeckým jazykom uskutočňovania študijného
programu); študijný program manažment v študijnom odbore Manažment
a študijný program podnikový manažment v študijnom odbore Podnikový
manažment v dennej a externej forme štúdia na treťom stupni vysokoškolského
štúdia.
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a ex offo na základe zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sú na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte
managementu akreditované študijné programy bez časového obmedzenia
nasledovne:
•

•

1. stupeň štúdia:
o

študijný program manažment v študijnom odbore Manažment (denná
forma, externá forma, v dennej forme štúdia aj s anglickým jazykom
poskytovania);

o

študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore
Manažment (denná forma štúdia).

2. stupeň štúdia:
o

študijný program manažment v študijnom odbore Manažment (denná
forma, externá forma, v dennej forme štúdia aj s anglickým jazykom
poskytovania);

o

študijný program manažment v študijnom odbore Manažment
(externá forma) – bola v roku 2018 podaná žiadosť o akreditáciu
tohto študijného programu – dňa 15. októbra 2018 sme obdržali
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hodnotiacu správu pracovnej skupiny Akreditačnej komisie
v nasledovnom znení „Na základe komplexného posúdenia plnenia
kritérií vysoká škola spĺňa v čase akreditácie kritériá uplatňované
pri posudzovaní spôsobilosti a utvára dostačujúce predpoklady na
udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, Vysoká
škola
je spôsobilá uskutočňovať uvedený študijný program
oprávňujúci ju udeliť jej absolventom akademický titul“. T. č.
očakávame stanovisko AK a rozhodnutie ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu;
o

•

študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore
Manažment (denná forma štúdia so štyrmi jazykmi poskytovania –
slovenský, anglický, nemecký a francúzsky) – v roku 2018 bola
podaná žiadosť o akreditáciu tohto študijného programu – dňa 11.
januára 2019 sme obdržali hodnotiacu správu pracovnej skupiny
Akreditačnej komisie v nasledovnom znení „Na základe komplexného
posúdenia plnenia kritérií vysoká škola spĺňa v čase akreditácie
kritériá
uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti a utvára
dostačujúce predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej
komplexnej akreditácie. Vysoká škola je spôsobilá uskutočňovať
uvedený študijný program oprávňujúci ju udeliť jej absolventom
akademický titul „Mgr.“

3. stupeň štúdia:
o

študijný program manažment v študijnom odbore Manažment (denná
forma, externá forma, obe formy aj s anglickým jazykom
poskytovania);

o

študijný program podnikový manažment v študijnom odbore
Podnikový manažment (externá forma štúdia, aj s anglickým jazykom
poskytovania).

Na FM UK prebiehalo v roku 2018 doktorandské štúdium v študijnom programe
manažment v študijnom odbore Manažment (v dennej a externej forme štúdia) a v
študijnom programe podnikový manažment v študijnom odbore Podnikový
manažment (v dennej forme štúdia v ňom študovali študenti, ktorí nastúpili na
štúdium v akademickom roku 2017/2018 a skôr a v externej forme štúdia).
V roku 2018 sa výučba realizovala v rámci akreditovaných študijných programov
manažment a medzinárodný manažment na bakalárskom i magisterskom stupni
štúdia, manažment a podnikový manažment na doktorandskom stupni štúdia.
Tieto študijné programy sú z hľadiska obsahu, štruktúry a kvality kompatibilné s
analogickými študijnými programami business fakúlt univerzít v hospodársky
vyspelých krajinách.
V súlade so strategickými zámermi a cieľmi fakulty bol aj v roku 2018 z pohľadu
ďalších perspektív rozvoja bakalárskeho štúdia dôraz kladený na akreditované
študijné programy manažment a medzinárodný manažment tak, aby ich
absolventi:
•

ovládali základy teórie manažmentu, ekonómie, podnikovej ekonomiky,
marketingu, informačných systémov, účtovníctva, štatistiky, financií,
obchodného a pracovného práva, podnikania;

•

získali základné poznatky o prístupoch, metódach a technikách a ich
uplatňovaní vo vyššie uvedených oblastiach;
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•

na základe nadobudnutých poznatkov boli schopní pracovať v tímoch, resp.
zastávať nižšie manažérske pozície alebo pozície manažérov v malých
a stredných podnikoch v súčasnom náročnom a dynamicky sa meniacom
prostredí;

•

boli schopní založiť a riadiť vlastné podnikanie;

•

boli schopní pokračovať v magisterskom štúdiu v študijnom programe
manažment.

V oblasti magisterského štúdia vzdelávacia činnosť prebiehala v rámci
akreditovaných študijných programov manažment a medzinárodný manažment,
tak, aby ich absolventi:
•

získali podrobnejšie a hlbšie vedomosti v rámci zvolených oblastí
manažmentu, ako je marketingový manažment, finančný manažment,
manažment ľudských zdrojov, manažment informačných systémov,
strategický manažment, medzinárodný manažment, atď.;

•

ovládali špeciálne metódy a techniky v súlade s najnovšími trendmi
v manažérskej teórii a praxi, so schopnosťami riešiť parciálne problémy, ale
aj v ich vzájomných súvislostiach;

•

boli schopní pracovať v špecializovaných pracovných tímoch alebo zastávať
manažérske pozície v organizáciách rôzneho druhu a zamerania;

•

získali základné poznatky o metódach a technikách výskumnej činnosti,
nadobudnutých v rámci spracovania diplomových prác magisterského
štúdia.

Zároveň
pokračoval
aj
rozvoj
akreditovaných
študijných
programov
doktorandského štúdia manažment a podnikový manažment, zameraných na
prípravu absolventov schopných zdokonaľovať manažérsku teóriu, a tým
prispievať i k zdokonaľovaniu manažérskej praxe.
Absolventi doktorandského štúdia svojím vedeckým bádaním majú predpoklady
rozvíjať tak teóriu, ako i prax manažmentu a problematík s tým súvisiacich, majú
všetky predpoklady zapájať sa do vedeckých bádaní v rámci multikultúrnych a
medziodborových tímov, sú schopní zastávať rôzne manažérske pozície a riešiť
problematiku riadenia organizácie tak, aby tým prispievali k zvyšovaniu jej
konkurencieschopnosti, sú schopní zakladať a rozvíjať podnikanie doma i v
zahraničí, a tak prispieť napríklad i k znižovaniu miery nezamestnanosti.
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Ukazovateľ a. Počet akreditovaných ŠP na FM UK (Bc., Mgr., PhD.) v roku = 14
(tab. č. 5).
Počet akreditovaných ŠP na FM UK v roku 2018
Študijný program

Počet

Manažment v odbore Manažment (denná forma, SJ)
Bakalárske
štúdium

Manažment v odbore Manažment (denná forma, AJ)
Medzinárodný manažment v odbore Manažment (denná forma, SJ)

4

Manažment v odbore Manažment (externá forma, SJ)
Manažment v odbore Manažment (denná forma, SJ)
Magisterské
štúdium

Manažment v odbore Manažment (denná forma, AJ)

4

Medzinárodný manažment (denná forma, SJ, AJ, NJ, FJ)*
Manažment v odbore Manažment (externá forma, SJ)*
Manažment v odbore Manažment (denná forma, SJ)
Manažment v odbore Manažment (denná forma, AJ)
Manažment v odbore Manažment (externá forma, SJ)

Doktorandské
štúdium

Manažment v odbore Manažment (externá forma, AJ)

6

Podnikový manažment v odbore Podnikový manažment (externá
forma, SJ)
Podnikový manažment v odbore Podnikový manažment (externá
forma, AJ)

Spolu

*Poznámka: čakáme na rozhodnutie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
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1.1.2 Počet študentov v rámci akreditovaných ŠP
Aj v roku 2018 zaujíma Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
významné postavenie v študijnom odbore manažment na Slovensku. K 31. 10.
2018 bolo na FM UK zapísaných 2 328 študentov, z toho 56,19 % žien na
akreditovaných študijných programoch na všetkých stupňoch štúdia v dennej
a externej forme štúdia., t. j. na:
1. bakalárskom štúdiu,
2. magisterskom štúdiu,
3. doktorandskom štúdiu.
Ukazovateľ b. Počet študentov v rámci akreditovaných ŠP na FM UK (Bc., Mgr.,
PhD.) k 31. 10. 2018 bol 2 328 študentov.

Bakalárske a magisterské štúdium
Prehľad o počte prihlásených a prijatých študentov za rok 2018 v rámci prvého
a druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ako aj o počte študentov riadne
zapísaných k 31. 10. 2018 je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách.
Počet prihlásených a prijatých uchádzačov o bakalárske a magisterské štúdium
v roku 2018 (k 31. 10. 2018)
Počet prihlásených uchádzačov o štúdium

Počet prijatých uchádzačov

Denné bakalárske štúdium

594 Denné bakalárske štúdium

525

Denné magisterské štúdium

282 Denné magisterské štúdium

254

Externé bakalárske štúdium

251 Externé bakalárske štúdium

234

Externé magisterské štúdium

179 Externé magisterské štúdium

174

Štruktúra novoprijatých študentov na štúdium v 1. akademickom roku, občania
SR – 1. stupeň za rok 2018
1.stupeň denná forma štúdia
Celkovo
Priamo zo škôl
Z pracovísk a odinakiaľ
Spolu

1. stupeň externá forma štúdia

z toho ženy

Celkovo

z toho ženy

215

126

22

17

48

22

118

64

263

148

140

81

Štruktúra novoprijatých študentov na štúdium v 1. akademickom roku, občania
SR – 2. stupeň
2.stupeň denná forma štúdia
Celkovo
Priamo zo škôl
Z pracovísk a odinakiaľ
Spolu

2. stupeň externá forma štúdia

z toho ženy

Celkovo

z toho ženy

217

140

105

67

5

2

34

22

222

142

139

89
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V roku 2018, konkrétne k 31. 10. 2018 bolo na FM UK evidovaných v rámci
bakalárskeho a magisterského štúdia celkom 2 164 študentov, z toho 1 264 žien,
pričom v roku 2017, k 31. 10. 2017 to bolo 2 367 študentov a 1 384 žien. Oproti
predchádzajúcemu roku bol v roku 2018 zaznamenaný 8 %-ný pokles študentov.
Počet riadne zapísaných študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za r.
2017/2018
Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2017
Denné bakalárske štúdium

768 Externé bakalárske štúdium

644

Denné magisterské štúdium

533 Externé magisterské štúdium

422

Počet riadne zapísaných študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za r.
2018/2019
Počet študentov riadne zapísaných k 31. 10. 2018
Denné bakalárske štúdium

761 Externé bakalárske štúdium

577

Denné magisterské štúdium

488 Externé magisterské štúdium

338

Počet absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za rok 2017
Počet absolventov za rok 2017
Absolventi denného bakalárskeho štúdia

224 Absolventi externého bakalárskeho štúdia

154

Absolventi denného magisterského
štúdia

258

Absolventi externého magisterského
štúdia

242

Počet absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia za rok 2018
Počet absolventov za rok 2018
Absolventi denného bakalárskeho štúdia

236 Absolventi externého bakalárskeho štúdia

136

Absolventi denného magisterského
štúdia

267

Absolventi externého magisterského
štúdia

199

Doktorandské štúdium
Na FM UK prebiehalo v r. 2018 aj doktorandské štúdium v študijnom programe
manažment v študijnom odbore Manažment a v študijnom programe Podnikový
manažment v študijnom odbore podnikový manažment v dvoch formách – ako
denné štúdium a ako externé štúdium. Na treťom stupni vysokoškolského štúdia
študujú slovenskí, ako i zahraniční študenti.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium je v súlade s platnou legislatívou a s
podmienkami prijatia na štúdium. Prijatí sú v oboch programoch i formách štúdia
uchádzači, ktorí naplnili stanovené a schválené podmienky/kritériá prijatia na
doktorandské štúdium. V prijímacom konaní sa zohľadňujú: predložený projekt
budúcej dizertačnej práce– jeho kvalita a hĺbka rozpracovania, úroveň teoretických
poznatkov vo vybranej oblasti, jazyková kompetentnosť, publikačná činnosť i
ďalšia prípadná vedecká a odborná činnosť uchádzača.
Doktorandské štúdium tvoria tri úrovne: študenti získavajú počas štúdia teoretické
poznatky sprostredkovávané profesormi alebo docentmi, resp. odborníkmi z praxe,
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vykonávajú vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť. Podmienkou postupu do
ďalšieho roku štúdia je získanie predpísaného minimálneho počtu kreditov.
Doktorand počas svojho štúdia získava kredity predovšetkým za úspešné
absolvovanie skúšok po absolvovaní študijnej časti, samostatnú tvorivú činnosť v
oblasti vedy (najčastejšie sa jedná o účasť na vedeckých podujatiach domácich i
zahraničných, autorstvo/spoluautorstvo učebných textov, publikovanie vedeckých
článkov, participácia na vedeckých projektoch), pedagogickú činnosť, dizertačnú
skúšku a obhajobu dizertačnej práce.
Záujem o doktorandské štúdium na FM UK je neustále vysoký (či už sa jedná o
čerstvo ukončených magistrov FM UK, resp. iných vysokých škôl alebo o
manažérov firiem), čo nasvedčuje tomu, že uchádzači majú pozitívne referencie o
FM UK. Podľa vyjadrení absolventov, štúdiom získané poznatky pozitívne
determinujú
ich profesionálny rast.
Prehľad o doktorandskom štúdiu
k 31. 10. 2018 je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách.
Počet prijatých a zapísaných doktorandov v roku 2018
Počet
Denné doktorandské štúdium– SR

12

Externé doktorandské štúdium – SR

10

Externé doktorandské štúdium – zahraniční

43

Celkový počet prijatých na doktorandské štúdium

65

Celkový počet a štruktúra doktorandov zapísaných k 31. 10. 2018
Počet
Denné doktorandské štúdium– SR

34

Externé doktorandské štúdium – SR

34

Externé doktorandské štúdium – zahraniční

107

Celkový počet doktorandov

175

Počet a štruktúra doktorandov, ktorí vykonali dizertačnú skúšku v roku 2018
Počet
Denné doktorandské štúdium– SR

9

Externé doktorandské štúdium – SR

7

Externé doktorandské štúdium – zahraniční

12

Celkový počet doktorandov

28

Počet a štruktúra absolventov doktorandského štúdia v r. 2018
Počet
Denné doktorandské štúdium– SR

9

Externé doktorandské štúdium – SR

8

Absolventi externého doktorandského štúdia - ČR + ostatní zahraniční

1

Celkový počet doktorandov

18

13

Prerušené, zanechané alebo neukončené doktorandské štúdium v roku 2018
Doktorandi SR v r. 2018

Prerušenie

Denní doktorandi

zanechanie

2

Externí doktorandi

1

3

1

12

9

Celkom

Spolu
9

11

Rigorózne konanie
Na rigorózne konanie na Fakulte managementu UK bolo v roku 2018 prijatých 25
uchádzačov. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej
práce 22 uchádzačov získalo akademický titul PhDr.
Počet absolventov rigorózneho konania v roku 2018
Absolventi rigorózneho konania v roku 2018
Muži

17

Ženy

6
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1.1.3 Štruktúra študentov
Dlhodobou prioritou Fakulty managementu UK je zabezpečiť kontinuitu jej
doterajšieho vývoja v meniacom sa prostredí a pokračovať v upevňovaní
nadobudnutej pozície vo vysokoškolskom vzdelávaní v študijnom odbore
manažment. Z pohľadu štruktúry študentov fakulty je dôraz kladený na vytvorenie
priestoru pre zvyšovanie počtu zahraničných študentov na všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia a na rozvoj magisterského štúdia ako ťažiskového stupňa
výučby. Vyhodnotenie štruktúry študentov v jednotlivých ukazovateľov podľa
dlhodobého zámeru je v nasledujúcich tabuľkách.
Ukazovateľ c. Podiel mimobratislavských študentov FM UK na celkovom počte
študentov FM UK v roku 2018 (tab. č. 19)
Podiel mimobratislavských študentov FM UK na celkovom počte študentov FM
UK, v dennej forme štúdia v roku 2018 (na základe dát ZS 2018/2019)

bratislavskí
mimobratislavskí

Prváci Bc.
všetky ročníky Bc., Mgr.
31,15 %
31,95 %
68,85 %
68,05 %

Grafické znázornenie zastúpenia študentov podľa okresného mesta trvalého
bydliska v SR – prváci Bc. štúdia:
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Grafické znázornenie zastúpenia študentov podľa okresného mesta trvalého
bydliska v SR – všetky ročníky Bc., Mgr.:

Podiel mimobratislavských študentov FM UK na celkovom počte študentov FM UK
na 1. a 2. stupni štúdia externé štúdium v roku 2018 je 65,58%.
Ukazovateľ d.

Podiel študentov FM UK v jednotlivých formách štúdia na
celkovom počte študentov v roku 2018 (tab. č. 20).

Podiel študentov FM UK celkovom počte študentov UK k 31. 10. 2018
Počet na FM UK
Bakalárske a magisterské štúdium
Doktorandské štúdium

Ukazovateľ

e.

Počet na UK

% podiel

2 164

20 312

10,65 %

164

1 837

8,93 %

Podiel študentov FM UK v jednotlivých formách štúdia na
celkovom počte študentov SR v roku 2018 (tab. č. 21)

Podiel študentov FM UK na bakalárskom a magisterskom stupni na celkovom
počte študentov v SR k 31. 10. 2018
Počet na FM UK
Bakalárske a magisterské štúdium

Ukazovateľ f.

2 164

Počet na SR
101 711

% podiel
2,13 %

Podiel zahraničných študentov FM UK na celkovom počte
študentov UK v roku 2018 (k 31. 10. 2018) = 1,00 %

Na Fakulte managementu k 31. 10. 2018 bolo evidovaných celkom 2 328
študentov, z toho 233 bolo zahraničných, čo tvorí 10 %-ný podiel zahraničných
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Albánska republika
Azerbajdžanská…
Bieloruská republika
Bosna a Hercegovina
Cyperská republika
Česká republika
Čínska ľudová…
Egyptská arabská…
Gruzínska republika
Chorvátska republika
Jemenská republika
Juhosudánska…
Kazašská republika
Kenská republika
Kirgizská republika
Líbya
Maďarsko
Moldavská republika
Mongolsko
Nemecká spolková…
Pakistanská islamská…
Peruánska republika
Rakúska republika
Rumunsko
Ruská federácia
Spojené štáty…
Srbská republika
Sýrska arabská…
Tadžická republika
Talianska republika
Thajské kráľovstvo
Turecká republika
Ukrajina
Vietnamská…

študentov na celkovom počte študentov FM UK a 1 % študentov na celkovo počte
študentov UK v roku 2018 (23 231).

Zahraniční študenti na bakalárskom a magisterskom stupni na FM UK pochádzajú
z 34 štátov. Prehľad počtu študentov z jednotlivých krajín je znázornený na grafe
č. 1.
Graf. č. 1: Počet zahraničných študentov na FM UK z jednotlivých krajín v roku 2018
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1.1.4 Marketing a propagačné aktivity
Ukazovateľ g.

Evidencia a vyhodnocovanie cielených propagačný aktivít

Fakulta si uvedomuje potrebu zviditeľňovať svoje aktivity a svoju ponuku.
Marketingové a PR aktivity sú realizované tak s cieľom propagácie
uskutočňovaných aktivít a dosiahnutých výsledkov, ako aj s cieľom informovania
jednotlivých stakeholderov o možnostiach štúdia a ďalších ponukách, ktoré fakulta
chce, aby sa využívali.
Hlavným priestorom externej komunikácie je webová stránka Fakulty
managementu UK www.fm.uniba.sk. Prezentuje tak ponuku vzdelávania, služieb,
ako aj aktivity a výsledky v medzinárodnej oblasti, ako aj v oblasti vedy a
výskumu. V aktualitách sú prezentované konkrétne podujatia a významné
informácie.
Na propagáciu smerom k externým stakeholderom – primárne uchádzačom, bola
vytvorená
mikrostránka:
www.fakultamanagementu.sk,
ktorá
je
plne
prispôsobená aj mobilným zariadeniam.

Významným priestorom propagácie a zviditeľňovania je časopis Univerzity
Komenského v Bratislave Naša univerzita, ktorý vychádza 10-krát do roka v
náklade 3 200 kusov. Slúži najmä na informovanie akademickej obce Univerzity
Komenského v Bratislave. Časopis zverejňuje úspechy členov akademickej obce,
ich postrehy a názory, prezentuje tiež študentské, športové či kultúrne podujatia
na univerzite. Špeciálne číslo časopisu Naša univerzita s ponukou možností štúdia
na jednotlivých fakultách je distribuované predovšetkým záujemcom o štúdium.
Mimoriadne číslo je určené predovšetkým záujemcom o štúdium na Univerzite
Komenského, obsahuje výstižnú a pútavú charakteristiku študijných programov
poskytovaných trinástimi fakultami UK.
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Tradičným zdrojom informácií je tiež ročenka FM UK, ktorá je zverejnená v
elektronickej podobe na webovej stránke fakulty a v tlačenej forme je
distribuovaná študentom na zápise.
Modernejším zdrojom externej komunikácie sú internetové sociálne siete.
Facebook, Instagram a LinkedIn Fakulty managementu UK:
https://www.facebook.com/fakultamanagementuuk/
https://www.instagram.com/fakulta.managementu.uk/
https://www.linkedin.com/company/faculty-of-management-uk-bratislava/

Okrem prezentovania aktuálnych podujatí a aktivít, fakulta realizovala v roku 2018
aj viaceré marketingové aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o FM UK, zvýšiť
povedomie o značke Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a
s cieľom osloviť a prilákať záujemcov o štúdium na Fakulte managementu UK na
všetkých stupňoch štúdia v dennej, ako aj v externej forme štúdia.

Aktívna účasť na veľtrhoch:
I.

II.

III.
IV.

Akadémia VAPAC (Bratislava)
▪ Najväčší veľtrh vysokých škôl na Slovensku.
▪ Veľtrh sa konal v dňoch: 9. 10. 2018 až 11. 10. 2018.
▪ Účasť v spoločnom stánku Univerzity Komenského v Bratislave.
Kam na Vysokú (TT, TN, ZA, BB, PO, KE)
▪ Roadshow (putovný veľtrh) v šiestich mestách: Trnava, Trenčín, Žilina,
Banská Bystrica, Prešov a Košice.
▪ Putovný veľtrh sa konal v dňoch: 30. 01. 2018 až 08. 02. 2018.
ProfesiaDays (Bratislava)
▪ Veľtrh pracovných príležitostí.
▪ Veľtrh sa konal v dňoch: 28. 02. 2018 až 01. 03. 2018.
JobExpo (Nitra)
▪ Veľtrh pracovných príležitostí..
▪ Veľtrh sa konal v dňoch: 26. 04. 2018 až 27. 04. 2018
▪ Na veľtrhu bola prezentovaná primárne ponuka externého štúdia.

Ukazovateľ h. Vyhodnotenie využívania marketingových a komunikačných kanálov
(tab. č. 22).

Prehľad online kampaní
Facebook kampane
Príspevok: “Pre záujemcov o štúdium na
FMUK sme vycestovali...“

29. 01. až 05. 02. 2018

3 555 People Reached, 82
Post Engagements

Príspevok: “Využi naplno svoje jazykové
schopnosti. Naša...“

23. 03. až 31. 03. 2018

11 336 People Reached, 152
Post Engagements

Príspevok: “Si maturant z matematiky?
Dáme Ti až 30 bodov k... “

23. 03. až 31. 03. 2018

13 261 People Reached, 3
712 Video Views

Príspevok: “Nie je jedno kde študuješ!
Kvalitné firmy chcú...“

26. 03. až 31. 03. 2018

22 215 People Reached, 4
750 Video Views
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Príspevok: “Prihlás sa na externé štúdium
v perspektívnom...“

08. 06. až 27. 06. 2018

Príspevok: “Máme veľkú novinku! Spustili
sme nový web pre...“

08. 06. až 12. 06. 2018

560 People Reached, 67
Video Views

Príspevok: “Pracuješ a chceš sa posunúť
vpred? Administratíva...“

15. 06. až 06. 07. 2018

40 944 People Reached, 985
Post Engagements

Príspevok: “Prihlás sa na externé štúdium
v perspektívnom...“

22. 06. až 02. 07.2018

20 564 People Reached,433
Post Engagements

Príspevok: “Využi šancu, podaj prihlášku a
21. 08. až 31. 08. 2018
začni študovať už... “

21 640 People Reached,
3 677 Video Views

16 716 People Reached, 409
Post Engagements

PR Kampane:
SME – príloha vysoké školy

február 2018

Trend – príloha vysoké školy

október 2018

Profit

október 2018

Trend inzercia – Trend Top Manažment

jún 2018

SME – príloha vysoké školy

november 2018

SME – príloha Práca a vzdelávanie (denné/externé)

júl 2018

Rádio SiTy

jún/júl 2018

časopis Slovenka

júl 2018

Zenskyweb.sk

júl 2018

časopis Životný štýl

august 2018
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1.2 STRATEGICKÝ CIEĽ 2

2. Inovácia obsahu vzdelávania v odbore manažment s inováciou vzdelávania vo
väzbe na nové teoretické poznatky, vývoj spoločnosti, hospodárskej praxe a
meniace sa potreby trhu práce.

Ukazovateľ i.

Vyhodnocovanie záujmu o jednotlivé študijné programy.

Počet študentov v rámci akreditovaných ŠP v roku 2018
Študijný program
Bakalárske
štúdium

Magisterské
štúdium

Počet

Manažment v odbore Manažment (denná forma, SJ)

646

Manažment v odbore Manažment (denná forma, AJ)

13

Medzinárodný manažment v odbore Manažment (denná forma)

88

Manažment v odbore Manažment (externá forma, SJ)

572

Manažment v odbore Manažment (denná forma, SJ)

406

Manažment v odbore Manažment (denná forma, AJ)

1

Medzinárodný manažment (denná forma)

80

Manažment v odbore Manažment (externá forma)

339

Denné doktorandské štúdium (celkom)

Doktorandské
štúdium

37

Externé doktorandské štúdium (celkom)

127

Počet študentov v rámci jednotlivých blokov bakalárskeho denného štúdia v ŠP
manažment v roku 2018 (k 31. 10. 2018)
Blok štúdia

Počet študentov

Financie

35

Účtovníctvo

20

Financie + Účtovníctvo

2

Marketing

55

Manažérska informatika

10

Podnikanie

49

Personálny manažment

26

Podnikanie + Personálny manažment

1

Počet študentov v rámci jednotlivých blokov magisterského
v ŠP manažment roku v 2018 (k 31. 10. 2018)

1.ročník

denného štúdia

Financie

Marketing

Manažérska
informatika

Personálny
manažment

Podnikanie

Strategický
manažment

40

52

8

33

27

33

21

2.ročník

57

62

3

36

20

30

Spolu

97

114

11

69

47

63

Ukazovateľ j.

% študentov z celkového počtu študentov na jednotlivých formách štúdia
v roku 2018 (tab. č. 26).

% študentov z celkového počtu študentov na jednotlivých formách štúdia v roku
2018 (k 31. 10. 2018)
Počet
Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium
Doktorandské štúdium

Denné štúdium

761

32,69 %

Externé štúdium

577

24,79 %

Denné štúdium

488

20,96 %

Externé štúdium

338

14,52 %

37

1,59 %

127

5,46 %

2 328

1

Denné štúdium
Externé štúdium
Spolu

Ukazovateľ k.

% podiel

Spokojnosť absolventov so študijným programom

V rámci prieskumu skúmania spokojnosti s výberom študijného programu
u denných študentov so zameraním i na výber bloku (resp. špecializácie na
vybranú funkčnú oblasť manažmentu, študenti hodnotili uvedené dimenzie
na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „áno, úplne“ a 5 „nie“.

Spokojnosť absolventov s výberom blok/špecializácie
Hodnotenie
Pripravenosť na budúce pracovné uplatnenie

2,21

Obohatenie po vedomostnej stránke

1,92

Splnenie očakávania

2,31

22

1.3 STRATEGICKÝ CIEĽ 3
3. V rámci štúdia zameranie pozornosti na jazykové zručnosti a ďalšie prenositeľné
kompetencie absolventov.
Fakulta si počas celého svojho doterajšieho pôsobenia pokladala za rozhodujúcu
prioritu prípravy absolventov rozvíjanie ich tvorivosti a pružnosti, ako základu ich
konkurencieschopnosti a budúcej úspešnosti, a zároveň sa snažila klásť dôraz aj
na ich jazykovú pripravenosť a aktívne ovládanie angličtiny, ako ja ďalších jazykov.
Vo všetkých svojich študijných programoch podporuje výučbu v anglickom jazyku
a študijný program medzinárodný manažment ponúka vo francúzskej aj nemeckej
verzii. Fakulta ponúka výučbu viacerých svetových jazykov vrátane čínštiny a
japončiny a jej bohatá ponuka odborných predmetov v rámci študijných programov
je zabezpečovaná piatimi katedrami v zmysle svetových trendov a v spolupráci so
zástupcami praxe
Ukazovateľ

l.

Počet ponúkaných odborných predmetov vo svetových cudzích
jazykoch v rámci jednotlivých stupňoch štúdia v roku 2018 (tab.
č. 28)

Počet ponúkaných odborných predmetov vo svetových cudzích jazykoch v rámci
jednotlivých stupňoch štúdia v roku 2018
Počet

Letný semester 2018

Zimný semester 2018

Predmety v AJ

58

60

Predmety v NJ

12

10

Predmety v FJ

11

18

Spolu

81

88

Ukazovateľ m.

Počet ponúkaných predmetov svetových cudzích jazykov v roku
2018 (tab. č. 29)

Počet ponúkaných predmetov svetových cudzích jazykov v roku 2018
Počet

Letný semester 2018
18

Počet predmetov svetových jazykov

Zimný semester 2018
19

Ukazovateľ n. Zahrnutie etických, sociálnych a komunikačných kompetencií do
kurikúl študijného programu

Vo výučbe kladie fakulta dôraz na komplexný rozvoj osobnosti študentov, ktorí ako
budúci manažéri budú pripravení reagovať na výzvy prichádzajúce z neustále sa
meniaceho a globalizujúceho prostredia. Ponúkané študijné plány kladú dôraz na
prípravu absolventov schopných zastávať zaujímavé a atraktívne pozície v
medzinárodných korporáciách, ako aj v multikultúrnych tímoch. Etické
kompetencie sú najviac rozvíjané v rámci predmetov: Podnikateľská etika,
Manažérska etika a Podnikateľská etika pre personálny manažment. Na väčšine
predmetov sú študenti vedení k tímovej práci, k rozvíjaniu komunikačných
a prezentačných zručností.
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Fakulta managementu sa snaží v rámci ponúkaných predmetoch rozvíjať u svojich
študentov také schopnosti a zručnosti, ktoré sú pre manažérov na rôznych
úrovniach riadenia v súčasnosti najviac aktuálne, a to:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

schopnosť uvažovať a učiť sa;
schopnosť argumentovať a presviedčať, resp. asertivita v komunikácii;
schopnosť samostatného štúdia, resp. vyhľadávania zdrojov nad rámec
povinnej literatúry;
kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, nepodliehať
prvému dojmu;
kreativita a kreatívne myslenie;
analytické myslenie, resp. zachytiť, štruktúrovať a pochopiť informácie;
schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne, na základe syntézy viacerých
faktorov;
logika, logické myslenie;
technologické a IT zručnosti, práca s rôznym špecifickým hardvérom a
softvérom;
tímová práca, resp. kooperatívnosť;
prezentačné alebo komunikačné zručnosti;
zákaznícka orientácia,
schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie kontextu;
manažment času a úloh.

Hodnotenie (denní študenti na magisterskom stupni)
2013
Úroveň podnecovania učiteľov k tímovým
prácam a k spolupráci medzi študentmi
Úroveň podnecovania učiteľov k
zdokonaľovaniu prezentačných zručností

2014

2015

2016

2017

2018

1,9

1,88

1,6

1,85

1,89

1,77

2,11

1,99

1,77

1,91

1,95

1,87

Hodnotenie (externí študenti na magisterskom stupni)
2013
Úroveň podnecovania učiteľov k tímovým
prácam a k spolupráci medzi študentmi
Úroveň podnecovania učiteľov k
zdokonaľovaniu prezentačných zručností

2014

2015

2016

2017

2018

1,73

1,85

1,85

1,96

1,8

1,61

1,89

2,02

1,93

1,93

1,93

1,81
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1.4 STRATEGICKÝ CIEĽ 4
4. Prehlbovanie spolupráce a partnerstiev s odbornou praxou, zapájanie
manažérov z praxe a významných odborníkov do pedagogického procesu.
Aj v roku 2018 fakulta využívala sieť partnerstiev a spoluprác s externými
subjektmi. Vo výučbovom procese boli využívané hosťované prednášky a
workshopy s úspešnými manažérmi, špecialistami a podnikateľmi, ako aj s
úspešnými absolventmi fakulty.
Ukazovateľ o. Počet zapojení odborníkov a manažérov z praxe do výučbového
procesu v roku 2018 bol na vyše 85 predmetoch
Prehľad hlavných firiem, ktorých zástupcovia boli prednášať na viacerých predmetoch:
▪
IBM Slovakia, IBM SC
▪
SAP
▪
Microsoft Slovakia
▪
O2 Slovakia, s.r.o.
▪
Procter & Gamble Slovak Republic
▪
Ministerstvo Financií SR
▪
Klub podnikateľských anjelov Slovenska
▪
Slovenská sporiteľňa
▪
UniCredit Bank
▪
Erste Group
▪
EY
▪
Google
▪
Basta digital
▪
Content agency
▪
Triad
▪
Pixel Federation
▪
Piano
▪
Websupport
▪
Neulogy Ventures
▪
Centire
▪
OVB
▪
StartLab.sk
▪
Sli.do
▪
Startup education Slovakia
▪
Rada vlády pre práva seniorov
▪
Top Recruitment
▪
Taxify
▪
VISA SR a ČR
▪
Korn Ferry
▪
Direct Marketing, a.s.
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Ukazovateľ p. Počet predmetov so spoluprácou alebo zapojením odborníkov z praxe
v inováciách predmetu v roku 2018

Súčasne na fakulte prebiehajú neustále inovácie predmetov, v zmysle svetových
trendov, ako aj požiadaviek trhu práce. V roku 2018 bolo identifikovaných 18
predmetov, ktoré prešli inováciami v spolupráci s predstaviteľmi praxe. Do týchto
inovácií boli zapojené najmä tieto spoločnosti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

IBM Slovakia, IBM SC
BPUG
AmCham
NBS
Tatra banka, a.s.
Flemio
ING
Pixel Federation
Korn Ferry
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Arriva
net.biz Solutions s.r.o.
SAS Slovakia, s.r.o
Startup education Slovakia

Oblasť prepojenia na prax je súčasne témou dotazníkových prieskumov na
magisterskom stupni štúdia. Študenti hodnotia vysoko pozitívne najmä účasť
prednášateľov z praxe na predmetoch. Prehľad hodnotenia je v nasledujúcej
tabuľke. Študenti hodnotili FM UK vo vybraných oblastiach na stupnici od 1 po 5,
pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Úroveň partnerstiev s externými inštitúciami
2013

Ponuka prednášok alebo prednášateľov z
praxe na FM UK
Spolupráca FM UK s praxou pri praktickom
nastavení predmetov/možnostiach praxe v
podnikoch/možnostiach učiť sa konkrétny
softvér

2014

2015

2016

2017

2018

1,98

1,91

1,81

1,94

1,86

1,73

2,46

2,33

2,24

2,35

2,14

2,03
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1.5 STRATEGICKÝ CIEĽ 5
5. V rámci všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia rozvíjať programy
mobility študentov i učiteľov, smerované na rozvíjanie poznatkov a schopností
študentov a učiteľov. V rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce sa zamerať
aj na zachovanie a rozvíjanie partnerstiev so zahraničnými univerzitami a
získavanie členstiev v medzinárodných akademických organizáciách.
Fakulta má už dlhodobo vybudovanú bohatú spoluprácu so zahraničnými
univerzitami a medzi študentmi je o zahraničné mobility stále veľký záujem.
Prehľad mobilít je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách.
Ukazovateľ r. Počet vyslaných študentov všetkých akademických mobilít z FM UK
za rok 2018 (tab. č. 33)
Počet vyslaných študentov všetkých akademických mobilít z FM UK v roku 2018
Erasmus+ mobilita
študentov

Letný semester 2018

Zimný semester 2018

51 študentov

85 študentov

Spolu
136 študentov

Mobilita cez UK

2 študenti

ERASMUS+ stáž

4 študenti

Prehľad krajín vyslaných študentov na mobilít v roku 2018
Letný semester 2018

Zimný semester 2018
Rakúsko 5 št., Belgicko 1 št.,
Chorvátsko 1 št., ČR 1 št., Fínsko 5
št., Francúzsko 4 št., Nemecko 10
št., Grécko 4 št., Island 5 št.,
Lotyšsko 2 št., Litva 3 št.,
Holandsko 1 št., Nórsko 2 št.,
Poľsko 2 št. , Portugalsko 23 št.,
Rumunsko 2 št., Španielsko 10 št.,
Švédsko 1 št., Anglicko 1 št. (1 št.
celý rok Anglicko)

Erasmus+
mobilita
študentov

Rakúsko 1 št., Belgicko 3 št.,
Nemecko 3 št., Španielsko 10
št., Francúzsko 6 št., Grécko 1
št., Írsko 1 št., Island 2 št.,
Litva 2 št., Nórsko 2 št.,
Holandsko 2 št., Portugalsko 9
št., Švédsko 4 št., Fínsko 2 št.,
Slovinsko 3 št.

Mobilita cez UK

Výmenný pobyt v Austrálii 1 št., UTRECHT Network 1 št.

ERASMUS+ stáž

Česká republika 2 št., Portugalsko 1 št., Rakúsko 1 št.

Štruktúra vyslaných študentov všetkých akademických mobilít z FM UK v roku
2018
Bakalárske štúdium
Erasmus+
mobilita
študentov

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

55 študentov

1 študent

1 študent

1 študent

80 študentov

Mobilita cez UK
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Prehľad krajín vyslaných študentov na mobilít v roku 2018

Ukazovateľ s. Počet prijatých študentov na FM UK všetkých akademických mobilít
za rok 2018 (tab. č. 37)
Počet prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2018
Letný semester 2018

Zimný semester 2018

50 študentov

164 študentov

214 študentov

3 študenti

2 študenti

5 študentov

Erasmus+ mobilita
študentov
NŠP program

Spolu

Prehľad krajín prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2018
Letný semester 2018
Erasmus+
mobilita
študentov

Belgicko 3št., Nemecko 4
št., Španielsko 6 št.,
Francúzsko 10 št., Grécko 2
št., Portugalsko 13 št.,
Poľsko 1 št., Turecko 11 št.

NŠP program

Ukrajina 3 št.

Zimný semester 2018
Belgicko 2 št., Cyprus 1 št., Nemecko 8
št., Španielsko 48 št., Francúzsko 11 št.,
Grécko 1 št., Taliansko 32 št., Írsko 2 št.,
Holandsko 1 št., Portugalsko 32 št.,
Polsko 6ks, Rumunsko 7 št., Švédsko 1
št., Turecko 24 št.
Kazachstan 1 št., Rusko 1 št.
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Prehľad krajín prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2018

Štruktúra prijatých študentov všetkých akademických mobilít v roku 2018
Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

180 študentov

39 študentov

Počet ponúkaných predmetov v AJ pre zahraničných študentov na FM UK v roku
2018
Letný semester 2018

Zimný semester 2018

58 predmetov

60 predmetov

Prieskum spokojnosti vyslaných a prijatých študentov v roku 2018

-

Hlavné závery od vyslaných študentov za rok 2018
Pozitíva: veľká spokojnosť, pozitívny zážitok na celý život , nové skúsenosti,
ťažké štúdium, snaha niečo dokázať, zlepšenie jazykových
schopností, poznanie nových miest a kultúry.
Negatíva: lepšia informovanosť o ponúkaných kurzoch v AJ na niektorých
inštitúciách, hlavne v Španielsku, niekedy problém splniť všetky
podmienky štúdia – s tým spojené vracanie časti grantu.
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-

Hlavné závery od prijatých študentov za rok 2018
Pozitíva: veľká spokojnosť, skvelé referencie na FM UK od spolužiakov, ktorí
tu boli v minulých rokoch, zážitky cestovateľské aj študijné.
Negatíva: lepšia informovanosť o stave
internátoch, fotky k nahliadnutiu.

ponúkaného

ubytovania

na

Ukazovateľ t. Počet vyslaných pedagógov na FM UK v rámci mobilít v roku 2018
(tab. č. 41)
Počet vyslaných pedagógov všetkých akademických mobilít v roku 2018

Erasmus+
Učiteľská mobilita
Krátkodobé
pobyty

Letný semester 2018
9 mobilit (Valencia 2x,
Aveiro 1x, Cypurs 3x,
Rakúsko 1x, Turecko 1x,
Lisabon 1x)

Zimný semester 2018
3 mobility(Nemecko)

USA 2x, Nemecko 1 x, Taliansko 3x

Ukazovateľ u. Počet prijatých pedagógov na FM UK v rámci mobilít v roku 2018 –
19 pedagógov
Počet prijatých pedagógov v roku 2018
Letný semester 2018
Erasmus+
Učiteľská mobilita

Zimný semester 2018

12 (Francúzsko 4, Turecko 3,
Portugalsko 1, Rumunsko
2,Ukrajina 1, Litva 1)

7 (Rumunsko 2, Litva 1, Poľsko
1, Španielsko 1, Portugalsko 1,
ČR 1)
4

z toho ženy

3

Ukazovateľ v. Počet zahraničných univerzít, s ktorými má FM UK zmluvy: 164
európskych a 2 mimoeurópske (USA: USA Pittsburgh university a
Montclair State University).
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1.6 STRATEGICKÝ CIEĽ 6
6. Spolu s ďalšími fakultami UK, pripravovať medziodborové študijné programy
magisterského stupňa štúdia s orientáciou na manažment, napríklad
Manažment v zdravotníctve, Manažment v športe, a pod.

Ukazovateľ w.

Počet spoluprác FM UK s fakultami UK v pedagogickom procese
za rok 2018
Fakulta managementu spolupracuje s fakultami FMFI (Manažérska
matematika) a FTVŠ (Športový manažment).

Ukazovateľ x.

Počet študentov na študijných programoch s participáciou FM UK
za rok 2018 (tab. 43)

Počet študentov na študijných programoch s participáciou FM UK

2017/2018

2018/2019

Manažérska matematika

Športový manažment

Bakalárske štúdium: 112

Bakalárske štúdium: 29

Magisterské štúdium: 61
Bakalárske štúdium: 99

Bakalárske štúdium: 29

Magisterské štúdium: 64
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2 ŠTUDENTSKÝ PRIESKUM

7. Zabezpečenie systematického uplatňovania preukázaného a transparentného
systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania.
Ukazovateľ y.

Systematický zber a vyhodnocovanie dotazníka spokojnosti
študentov FM UK

Ukazovateľ z.

Systematický zber a vyhodnotenie dotazníka spokojnosti
absolventov FM UK

Prieskum vnímania kvality štúdia a poskytovaných služieb študentom na Fakulte
managementu UK sa uskutočnil v termíne od mája 2018 do júna 2018 v rámci
štátnych záverečných skúšok, pričom hodnotenie a interpretácia výsledkov je
každoročne predkladaná v rámci dvoch stupňov štúdia (bakalársky stupeň štúdia
a magisterský stupeň štúdia), ako aj dvoch foriem štúdia (denná forma štúdia a
externá forma štúdia).
BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA – denná forma štúdia
Študenti končiaci bakalársky stupeň štúdia na dennej forme štúdia boli dopytovaní
ôsmimi otázkami, pričom jedna bola identifikačná, v ktorej mali zvoliť študijný
program (Manažment, Medzinárodný manažment – francúzsky program,
Medzinárodný manažment – nemecký program).
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 157 respondentov.
Prvá otázka, ktorá hodnotila jednu z dimenzií kvality poskytovaných služieb, v sebe
zahŕňala tvrdenia týkajúce sa imidžu fakulty, komunikácie a budovania vzťahov s
praxou/budovaní perspektívnych kontaktov, šírenia pozitívnych referencií zo
strany študentov na sociálnych sieťach (ako mimoriadne významnom
komunikačnom kanáli v súčasnosti), potvrdení správnosti pri voľbe fakulty s
odstupom niekoľkých rokov a pohľadu študentov na postoje vedenia fakulty k
ochote a pripravenosti diskutovať so študentmi ohľadne kvality poskytovaného
vzdelávania. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5,
pričom 1 znamenala odpoveď „určite áno“ a 5 „určite nie. Najlepšie hodnotenie v
tomto súbore dosiahli odpovede na otázku týkajúcu sa šírenia (pozitívnych)
referencií ohľadne štúdia na FM UK v priestore sociálnych sietí a opätovného
rozhodnutia ísť študovať na FM UK, dá sa teda konštatovať, že respondenti sú
spokojní s výberom fakulty, čo potvrdzujú aj ich ostatné odpovede v tejto otázke.
V tabuľkovej forme je možné túto otázku znázorniť nasledovne.
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Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a
zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie školy z
hľadiska interiéru a exteriéru, vybavenie posluchární, stravovacie služby v
priestoroch budovy, knižničné služby, internetové, resp. elektronické služby,
služby poskytované predovšetkým študijným oddelením – poskytovanie informácií
týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby poskytované
študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1
znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Nasledujúca otázka obsahovala niekoľko tvrdení týkajúcich sa úrovne
vzdelávacieho procesu na fakulte, komplexne za bakalárske štúdium. Túto otázku
je možné považovať za najdôležitejšiu dimenziu kvality poskytovaných služieb,
nakoľko ostatné dimenzie na ňu nadväzujú, resp. ju dopĺňajú a rozvíjajú, avšak
ťažisko hodnotenia kvality je práve na tejto dimenzii. Respondenti mali zhodnotiť
kvalitu na desiatich tvrdeniach týkajúcich sa rôznych pohľadov na úlohy,
zodpovednosti a zručnosti pedagógov, ako aj obsahovej stránky a logickej
nadväznosti ponuky predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1
znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Otázka číslo 5 skúmala úroveň partnerstiev s externými inštitúciami (prednášatelia
z praxe, praktické aspekty obohacujúce teoretické poznatky), ktorých cieľom je
obohatiť štúdium. Otázka pozostávala z troch tvrdení, pričom jedným z nich bola
aj ponuka, možnosti a podpora študijných pobytov v zahraničí (predovšetkým
Erasmus+). Respondenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5,
pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.
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Ďalšia otázka analyzovala úroveň študentských a mimoškolských aktivít popri
samotnom štúdiu na fakulte. Ako bolo vyššie uvedené, táto otázka skúma
dimenziu, ktorá rozširuje, resp. nadväzuje na dimenzie samotného poskytovaného
vzdelávania. Respondenti sa mali vyjadriť k tvrdeniam, ktoré sa týkali spektra
ponúkaných študentských a iných mimoškolských aktivít, ponuky spolkov, ktoré
študentom ponúkajú členstvo v priebehu štúdia, kultúry fakulty (s ohľadom na
budovanie vzťahov a kontaktov na úrovni študentov, absolventov, pedagógov a
externých spolupracovníkov). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na
stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Predmetom predposlednej otázky bola snaha o objektívne zhodnotenie trinástich
schopností a zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na FM UK. Medzi
schopnosti a zručnosti boli zaradené tie, ktoré sú pre manažérov na rôznych
úrovniach riadenia v súčasnosti najviac aktuálne (schopnosť uvažovať a učiť sa;
schopnosť argumentovať a presviedčať, resp. asertivita v komunikácii; schopnosť
samostatného štúdia, resp. vyhľadávanie zdrojov nad rámec povinnej literatúry;
kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, nepodliehať prvému
dojmu; kreativita a kreatívne myslenie; analytické myslenie, resp. zachytiť,
štruktúrovať a pochopiť informácie; schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne,
na základe syntézy viacerých faktorov; logika, logické myslenie; technologické a
IT zručnosti, práca s rôznym špecifickým hardvérom a softvérom; tímová práca,
resp. kooperatívnosť; prezentačné alebo komunikačné zručnosti; zákaznícka
orientácia, schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie kontextu a
manažment času a úloh). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici
od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.
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V poslednej otázke sa hodnotil počet spolužiakov, s ktorými má respondent
vybudovaný nejaký typ vzťahu, ktorý má v záujme udržiavať a rozvíjať aj po
skončení bakalárskeho stupňa štúdia. Táto otázka nehodnotí primárne kvalitu
poskytovaného vzdelávania, avšak aj v rámci vzdelávacích služieb sa „zákazníci“
(v tomto prípade študenti) navzájom ovplyvňujú a do veľkej miery ovplyvňujú
samotnú kvalitu poskytovaného vzdelávania. Študenti mali zhodnotiť uvedený
počet percentom z ročníka, ktorého je študentom (škála od 1 do 10 znamená v
percentách od 10 percent do 100 percent). Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v hodnotách 3,35 a 4,24. Respondenti chcú aj po skončení
bakalárskeho stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 30
percentami spolužiakov z ročníka, viď. nasledujúca tabuľka.

BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA – externá forma štúdia
Študenti končiaci bakalársky stupeň štúdia na externej forme štúdia boli
dopytovaní siedmimi otázkami.
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 74 respondentov.
Prvá otázka, ktorá hodnotila jednu z dimenzií kvality poskytovaných služieb, v sebe
zahŕňala tvrdenia týkajúce sa imidžu fakulty, komunikácie a budovania vzťahov s
praxou, šírenia pozitívnych referencií zo strany študentov na sociálnych sieťach
(ako mimoriadne významnom komunikačnom kanáli v súčasnosti), potvrdení
správnosti pri voľbe fakulty s odstupom niekoľkých rokov a pohľadu študentov na
postoje vedenia fakulty k ochote a pripravenosti diskutovať so študentmi ohľadne
kvality poskytovaného vzdelávania. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na
stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „určite áno“ a 5 „určite nie“.
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Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a
zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie školy z
hľadiska interiéru a exteriéru, vybavenie posluchární, stravovacie služby v
priestoroch budovy, knižničné služby, internetové, resp. elektronické služby,
služby poskytované predovšetkým študijným oddelením – poskytovanie informácií
týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby poskytované
študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1
znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Nasledujúca otázka obsahovala niekoľko tvrdení týkajúcich sa úrovne
vzdelávacieho procesu na fakulte, komplexne za bakalárske štúdium. Túto otázku
je možné považovať za najdôležitejšiu dimenziu kvality poskytovaných služieb,
nakoľko ostatné dimenzie na ňu nadväzujú, resp. ju dopĺňajú a rozvíjajú, avšak
ťažisko hodnotenia kvality je práve na tejto dimenzii. Respondenti mali zhodnotiť
kvalitu na desiatich tvrdeniach týkajúcich sa rôznych pohľadov na úlohy,
zodpovednosti a zručnosti pedagógov, ako aj obsahovej stránky a logickej
nadväznosti ponuky predmetov. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na
stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.
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Nasledujúca otázka bola odlišná ako v prípade dennej formy štúdia, nakoľko
skúmala zabezpečenie zamestnania popri, resp. po ukončení bakalárskeho stupňa
štúdia. V nasledujúcej tabuľke sú vyjadrené hodnoty za túto sadu otázok.

Predmetom predposlednej otázky bola snaha o objektívne zhodnotenie trinástich
schopností a zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na FM UK. Medzi
schopnosti a zručnosti boli zaradené tie, ktoré sú pre manažérov na rôznych
úrovniach riadenia v súčasnosti najviac aktuálne (schopnosť uvažovať a učiť sa;
schopnosť argumentovať a presviedčať, resp. asertivita v komunikácii; schopnosť
samostatného štúdia, resp. vyhľadávania zdrojov nad rámec povinnej literatúry;
kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, nepodliehať prvému
dojmu; kreativita a kreatívne myslenie; analytické myslenie, resp. zachytiť,
štruktúrovať a pochopiť informácie; schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne, na
základe syntézy viacerých faktorov; logika, logické myslenie; technologické a IT
zručnosti, práca s rôznym špecifickým hardvérom a softvérom; tímová práca, resp.
kooperatívnosť; prezentačné alebo komunikačné zručnosti; zákaznícka orientácia,
schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie kontextu a manažment
času a úloh). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5,
pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

V poslednej otázke sa hodnotil počet spolužiakov, s ktorými má respondent
vybudovaný nejaký typ vzťahu, ktorý má v záujme udržiavať a rozvíjať aj po
skončení bakalárskeho stupňa štúdia. Táto otázka nehodnotí primárne kvalitu
poskytovaného vzdelávania, avšak aj v rámci vzdelávacích služieb sa „zákazníci“
(v tomto prípade študenti) navzájom ovplyvňujú a do veľkej miery ovplyvňujú aj
výsledný efekt v rámci kvality poskytovaného vzdelávania. Študenti mali zhodnotiť
uvedený počet percentom z ročníka, ktorého je študentom (škála od 1 do 10
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znamená v percentách od 10 percent do 100 percent). Odpovede na tieto dimenzie
sa pohybovali v hodnotách 3,77 a 4,35. Respondenti chcú aj po skončení
bakalárskeho stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s viac než 37
percentami spolužiakov z ročníka, viď. nasledujúca tabuľka.

Záverom je potrebné poukázať na významnú skutočnosť, že pri komparácii
hodnotenia študentského vnímania kvality štúdia a poskytovaných služieb na FM
UK na bakalárskom stupni štúdia (denná forma štúdia vs. externá forma štúdia),
neboli zaznamenané výrazné rozdiely medzi dennou formou štúdia a externou
formou štúdia. Je preto možné konštatovať, že obe formy štúdia sú rovnocenné a
zo strany vedenia fakulty, pedagógov, administratívnych pracovníkov je im
venovaná identická, náležitá pozornosť.

MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA – denná forma štúdia
Študenti končiaci magisterský stupeň štúdia na dennej forme štúdia boli
dopytovaní dvanástimi otázkami, pričom jedna bola identifikačná, v ktorej mali
zvoliť študijný program a blok štúdia.
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 232 respondentov.
Prvá otázka, ktorá hodnotila jednu z dimenzií kvality poskytovaných služieb, v sebe
zahŕňala tvrdenia týkajúce sa imidžu fakulty, komunikácie a budovania vzťahov s
praxou, šírenia pozitívnych referencií zo strany študentov na sociálnych sieťach
(ako mimoriadne významnom komunikačnom kanáli v súčasnosti), potvrdení
správnosti pri voľbe fakulty s odstupom niekoľkých rokov a pohľadu študentov na
postoje vedenia fakulty k ochote a pripravenosti diskutovať so študentmi ohľadne
kvality poskytovaného vzdelávania. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na
stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „určite áno“ a 5 „určite nie“.

Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a
zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie školy z
hľadiska interiéru a exteriéru, vybavenie posluchární, stravovacie služby v
priestoroch budovy, knižničné služby, internetové, resp. elektronické služby,
služby poskytované predovšetkým študijným oddelením – poskytovanie informácií
týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby poskytované
študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít).

38

Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1
znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Ďalšia otázka obsahovala niekoľko tvrdení týkajúcich sa úrovne vzdelávacieho
procesu na fakulte, komplexne za magisterské štúdium. Túto otázku je možné
považovať za najdôležitejšiu dimenziu kvality poskytovaných služieb, nakoľko
ostatné dimenzie na ňu nadväzujú, resp. ju dopĺňajú a rozvíjajú, avšak ťažisko
hodnotenia kvality je práve na tejto dimenzii. Respondenti mali zhodnotiť kvalitu
na desiatich tvrdeniach týkajúcich sa rôznych pohľadov na úlohy, zodpovednosti a
zručnosti pedagógov, ako aj obsahovej stránky a logickej nadväznosti ponuky
predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových). Študenti mali ohodnotiť
uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi
dobré“ a 5 „zlé“..

Otázka, ktorá do určitej miery nadväzovala na predchádzajúcu, a ktorá bola
špecifická pre magisterský stupeň štúdia, sa týkala skúmania úrovne bloku (resp.
špecializácie na vybranú funkčnú oblasť manažmentu). Študenti mali ohodnotiť
uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „áno, úplne“
a 5 „nie“.

Otázka číslo 6 skúmala úroveň partnerstiev s externými inštitúciami (prednášatelia
z praxe, praktické aspekty obohacujúce teoretické poznatky), ktorých cieľom je
kvalitatívne obohatiť štúdium. Otázka pozostávala z troch tvrdení, pričom jedným
z nich bola aj ponuka, možnosti a podpora študijných pobytov v zahraničí
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(predovšetkým Erasmus+). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici
od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Respondenti boli dopytovaní otázkou, ktorá sa týkala existujúcej možnosti počas
štúdia nadobudnúť praktické skúsenosti – vyšpecifikované prácou v konkrétnej
organizácii, prácou na projektoch v praxi, pričom si mohli zvoliť jednu možnosť –
viď. tabuľkové spracovanie. Viac ako polovica respondentov vyjadrila úplnú
spokojnosť, nakoľko takúto možnosť mali, a aj ju reálne využili. Malým
percentuálnym zastúpením boli respondenti, ktorí buď mali možnosť získať
praktické skúsenosti už počas štúdia, avšak nenačerpali ich zo svojho pohľadu
dostatok, ako aj respondenti, ktorí takúto možnosť nemali.

Otázka, ktorá bezprostredne nadväzovala na predchádzajúce, sa týkala získania
pracovných skúseností, avšak s akcentom na zvolený blok (špecializáciu) na
magisterskom štúdiu. Respondenti mali na výber z troch možností – „áno“,
„čiastočne“, „nie“. Pozitívne je možné hodnotiť skutočnosť, že len 13 percent
respondentov zo svojho pohľadu nezískalo pracovné skúsenosti v tej funkčnej
oblasti manažmentu, na ktorú sa sústredili v rámci magisterského stupňa štúdia.
Vo forme tabuľky sú odpovede reprezentované týmito hodnotami.

Nakoľko väčšina študentov po absolvovaní magisterského stupňa štúdia nájde
uplatnenie na rôznych stupňoch riadenia, v nasledujúcej otázke bola pozornosť
venovaná zabezpečeniu pracovného miesta po ukončení štúdia. Respondenti si
mohli zvoliť jednu zo siedmich odpovedí. Najväčšie percento respondentov (42 %)
uviedlo, že pracovné miesto zabezpečené majú, nakoľko v danej organizácii
pracujú istý čas (počas štúdia). Najmenej respondentov (piati, čo predstavuje dve
percentá) uviedlo, že prácu zabezpečenú nemajú, avšak ani si ju aktívne
nehľadajú. Pozitívne je možné hodnotiť aj skutočnosť, že 14 respondentov
(reprezentujúcich šesť percent) uviedlo, že majú vlastný podnikateľský nápad,
resp. vlastnú podnikateľskú činnosť, aj keď tento počet respondentov by mohol
vykazovať vyššiu hodnotu – viď. nasledujúca tabuľka.
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Nasledujúca otázka analyzovala úroveň študentských a mimoškolských aktivít
popri samotnom štúdiu na fakulte. Táto otázka skúma dimenziu, ktorá rozširuje,
resp. nadväzuje na dimenzie samotného poskytovaného vzdelávania. Respondenti
sa mali vyjadriť k tvrdeniam, ktoré sa týkali spektra ponúkaných študentských a
iných mimoškolských aktivít, ponuky spolkov, ktoré študentom ponúkajú členstvo
v priebehu štúdia, kultúry fakulty (s ohľadom na budovanie vzťahov a kontaktov
na úrovni študentov, absolventov, pedagógov a externých spolupracovníkov).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1
znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Predmetom predposlednej otázky bola snaha o objektívne zhodnotenie trinástich
schopností a zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na FM UK. Medzi
schopnosti a zručnosti boli zaradené tie, ktoré sú pre manažérov na rôznych
úrovniach riadenia v súčasnosti najviac aktuálne (schopnosť uvažovať a učiť sa;
schopnosť argumentovať a presviedčať, resp. asertivita v komunikácii; schopnosť
samostatného štúdia, resp. vyhľadávania zdrojov nad rámec povinnej literatúry;
kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, nepodliehať prvému
dojmu; kreativita a kreatívne myslenie; analytické myslenie, resp. zachytiť,
štruktúrovať a pochopiť informácie; schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne, na
základe syntézy viacerých faktorov; logika, logické myslenie; technologické a IT
zručnosti, práca s rôznym špecifickým hardvérom a softvérom; tímová práca, resp.
kooperatívnosť; prezentačné alebo komunikačné zručnosti; zákaznícka orientácia,
schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie kontextu a manažment
času a úloh). Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5,
pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.
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V poslednej otázke sa hodnotil počet spolužiakov, s ktorými má respondent
vybudovaný nejaký typ vzťahu, ktorý má v záujme udržiavať a rozvíjať aj po
skončení magisterského stupňa štúdia. Študenti mali zhodnotiť uvedený počet
percentom z ročníka, ktorého je študentom (škála od 1 do 10 znamená v
percentách od 10 percent do 100 percent). Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v hodnote 3,91 a 5,34. Respondenti chcú aj po skončení magisterského
stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s takmer 39 percentami
spolužiakov z ročníka a viac než polovicu všetkých spolužiakov poznajú po mene,
viď. nasledujúca tabuľka.

MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA – externá forma štúdia
Študenti končiaci magisterský stupeň štúdia na externej forme štúdia boli
dopytovaní desiatimi otázkami, pričom jedna bola identifikačná, v ktorej mali zvoliť
blok štúdia, resp. kombináciu blokov štúdia.
Účasť tejto skupiny na prieskume dosiahla hodnotu 125 respondentov.
Prvá otázka, ktorá hodnotila jednu z dimenzií kvality poskytovaných služieb, v sebe
zahŕňala tvrdenia týkajúce sa imidžu fakulty, komunikácie a budovania vzťahov s
praxou, šírenia pozitívnych referencií zo strany študentov na sociálnych sieťach
(ako mimoriadne významnom komunikačnom kanáli v súčasnosti), potvrdení
správnosti pri voľbe fakulty s odstupom niekoľkých rokov a pohľadu študentov na
postoje vedenia fakulty k ochote a pripravenosti diskutovať so študentmi ohľadne
kvality poskytovaného vzdelávania. Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na
stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „určite áno“ a 5 „určite nie“.
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Ďalšia otázka hodnotila sadu tvrdení týkajúcu sa hodnotenia úrovne kvality a
zabezpečovania materiálno-technického zabezpečenia štúdia (prostredie fakulty z
hľadiska interiéru a exteriéru, vybavenie posluchární, stravovacie služby v
priestoroch budovy, knižničné služby, internetové, resp. elektronické služby,
služby poskytované predovšetkým študijným oddelením – poskytovanie informácií
týkajúcich sa študijných povinností a organizácie štúdia, služby poskytované
študentom týkajúce sa doplnkových, záujmových a mimoškolských aktivít).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1
znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Ďalšia otázka obsahovala niekoľko tvrdení týkajúcich sa úrovne vzdelávacieho
procesu na fakulte, komplexne za magisterské štúdium. Respondenti mali
zhodnotiť kvalitu na desiatich tvrdeniach týkajúcich sa rôznych pohľadov na úlohy,
zodpovednosti a zručnosti pedagógov, ako aj obsahovej stránky a logickej
nadväznosti ponuky predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových).
Študenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1
znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

Otázka, ktorá do určitej miery nadväzovala na predchádzajúcu, a ktorá bola
špecifická pre magisterský stupeň štúdia, sa týkala skúmania úrovne bloku (resp.
špecializácie na vybranú funkčnú oblasť manažmentu). Študenti mali ohodnotiť
uvedené dimenzie na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „áno, úplne“
a 5 „nie“.
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Ďalšia otázka sa týkala získania pracovných skúseností, avšak s akcentom na
zvolený blok (špecializáciu) na magisterskom štúdiu. Respondenti mali na výber z
troch možností – „áno“, „čiastočne“, „nie“. Pozitívne je možné hodnotiť skutočnosť,
že pomerne malé percento respondentov (takmer identické percento ako na
dennej forme štúdia 10 vs. 13 percent) zo svojho pohľadu nezískalo pracovné
skúsenosti v tej funkčnej oblasti manažmentu, na ktorú sa sústredili v rámci
magisterského stupňa štúdia. Vo forme tabuľky sú odpovede reprezentované
týmito hodnotami.

Nakoľko väčšina študentov po absolvovaní magisterského stupňa štúdia nájde
uplatnenie na rôznych stupňoch riadenia, v nasledujúcej otázke bola pozornosť
venovaná zabezpečeniu pracovného miesta po ukončení štúdia. Respondenti si
mohli zvoliť jednu zo siedmich odpovedí. Najväčšie percento respondentov uviedlo,
že pracovné miesto zabezpečené majú, nakoľko budú pokračovať v práci z pred
nástupu na magisterské štúdium na fakultu. Veľmi málo respondentov (traja,
pričom títo reprezentujú necelé dve percentá respondentov) uviedlo, že prácu
zabezpečenú nemajú, avšak ani si ju aktívne nehľadajú – viď. tabuľka.

Predmetom nasledujúcej otázky bola snaha o objektívne zhodnotenie trinástich
schopností a zručností, ktoré študenti nadobudli vďaka štúdiu na FM UK. Medzi
schopnosti a zručnosti boli zaradené tie, ktoré sú pre manažérov na rôznych
úrovniach riadenia v súčasnosti najviac aktuálne (schopnosť uvažovať a učiť sa;
schopnosť argumentovať a presviedčať, resp. asertivita v komunikácii; schopnosť
samostatného štúdia, resp. vyhľadávanie zdrojov nad rámec povinnej literatúry;
kritické myslenie, resp. schopnosť spochybňovať, preverovať, nepodliehať prvému
dojmu; kreativita a kreatívne myslenie; analytické myslenie, resp. zachytiť,
štruktúrovať a pochopiť informácie; schopnosť zhodnotiť situáciu – komplexne,
na základe syntézy viacerých faktorov; logika, logické myslenie; technologické a
IT zručnosti, práca s rôznym špecifickým hardvérom a softvérom; tímová práca,
resp. kooperatívnosť; prezentačné alebo komunikačné zručnosti; zákaznícka
orientácia, schopnosť pochopiť zákazníka, resp. empatia, vnímanie kontextu a
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manažment času a úloh). Respondenti mali ohodnotiť uvedené dimenzie na
stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamenala odpoveď „veľmi dobré“ a 5 „zlé“.

V predposlednej otázke sa hodnotil počet spolužiakov, s ktorými má respondent
vybudovaný nejaký typ vzťahu, ktorý má v záujme udržiavať a rozvíjať aj po
skončení magisterského stupňa štúdia. Študenti mali zhodnotiť uvedený počet
percentom z ročníka, ktorého je študentom (škála od 1 do 10 znamená v
percentách od 10 percent do 100 percent). Odpovede na tieto dimenzie sa
pohybovali v hodnotách od 4,56 a 5,68. Respondenti chcú aj po skončení
bakalárskeho stupňa štúdia udržiavať a naďalej rozvíjať vzťahy s takmer 45
percentami spolužiakov z ročníka, viď. nasledujúca tabuľka.

V poslednej otázke bola v centre záujmu identifikácia tých faktorov, ktoré sa
najvýraznejšou mierou (spolu)podieľali na tom, že študenti po skončení
bakalárskeho stupňa štúdia pokračovali aj v magisterskom štúdiu na FM UK (a teda
nevyužili možnosť študovať na inej fakulte s identickým, resp. podobných
študijným programom ekonomického a manažérskeho zamerania. Respondenti
mali na výber z 15 možností (14 uzatvorených, jedna „iné“, ktorú si zvolili tri
percentá respondentov), pričom mohli označiť aj viaceré možnosti (z uvedeného
dôvodu je spomenuté, že tieto faktory sa vzájomne (spolu)podieľajú, nakoľko je
veľmi problematické označiť jeden, resp. stanoviť striktnú a rigidnú hranicu medzi
nimi). Na prvom mieste (83 percent odpovedí) sa umiestnila možnosť získať
vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore manažment pre svoju budúcu
kariéru, o päť percent menej respondentov označilo možnosť príležitosti získania
magisterského titulu a na treťom mieste sa umiestnila odpoveď štúdia mimo
pracovného času. Hodnotenia sú dôkazom toho, že obsahová skladba študijného
odboru je zvolená tak, aby absolvent získal komplexný pohľad a poznatky
z moderného podnikového riadenia. Ostatné možnosti a ich percentuálny výskyt
v odpovediach respondentov je možné vyčítať z nasledujúcej tabuľky.
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Záverom je potrebné poukázať na významnú skutočnosť, že pri komparácii
hodnotenia študentského vnímania kvality štúdia a poskytovaných služieb na FM
UK na magisterskom stupni štúdia (denná forma štúdia vs. externá forma štúdia),
neboli zaznamenané výrazné rozdiely medzi dennou formou štúdia a externou
formou štúdia. Je preto možné konštatovať, že obe formy štúdia sú rovnocenné,
zo strany vedenia fakulty, pedagógov, administratívnych pracovníkov je im
venovaná identická, náležitá pozornosť.
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3 ĽUDSKÉ ZDROJE
Zabezpečenie kvality pedagogickej činnosti na všetkých stupňoch vysokoškolského
štúdia i kvality vedecko-výskumnej činnosti nie je možné bez odborného a
kvalifikačného rastu jednotlivých pracovníkov a bez optimalizácie a vývoja
kvalifikačnej štruktúry. FM UK kontinuálne sleduje a hodnotí profesionalitu a
výkonnosť jednotlivých pedagogických i výskumných pracovníkov a podporuje ich
odborný a kvalifikačný rast, na základe ktorého boli uskutočnené opakované
výberové konania na aktualizáciu personálnej kapacity na funkčné miesta
docentov, čo je zobrazené v celoročnej štatistike v tabuľke č. 45. Všetky študijné
programy na FM UK sú garantované vysokoškolskými učiteľmi zamestnanými na
fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas.
FM UK zamestnávala k 31. 10. 2018 spolu 74 učiteľov na plný pracovný úväzok,
z toho 47 žien a 7 učiteľov na kratší pracovný čas, z toho 4 ženy. Bližší prehľad
počtu a štruktúry učiteľov je v nasledujúcich tabuľkách.
Prehľad počtu učiteľov podľa štruktúry na FM UK k 31. 10 2018
Počet zamestnancov
VŠ učitelia s funkčným zaradením
v tom:

z toho žien
74

47

8

4

Docenti

22

16

Odborní asistenti

39

23

Asistenti

2

2

Lektori

3

2

Profesori

Prehľad počtu zamestnancov podľa štruktúry na FM UK v roku 2018
Výdavky VŠ podľa účelu
Vysoká škola celkom
Z toho
VŠ učitelia s funkčným
zaradením v tom:
Profesori
Docenti
Odborní asistenti
Asistenti
Lektori
Nepedagogickí zamestnanci
spolu
Administratívni zamestnanci
Odborní zamestnanci
Prevádzkoví zamestnanci
Výskum a vývoj
Z toho výskumní pracovníci
s VŠ vzdelaním

Priemerný evidenčný počet
zam./prepoč. za rok 2018
140,395

Priemerný evidenčný počet
zam./prepoč. za rok 2017
142,385

76,067

76,862

8,784
22,626
40,853
2,104
1,700

12,420
21,569
38,853
1,813
2,207

53,186

55,031

28,706
8,680
15,800
11,142

30,288
9,121
15,622
10,492

11,142

10,492
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Štruktúra učiteľov na FM UK k 31. 10 2018 podľa veku
Dosiahnutý
vek

profesori
spolu

z toho
ženy

docenti
spolu

z toho
ženy

Odborní
asistenti

25-29

z toho
ženy
5

5

30-34

1

1

9

3

35-39

5

3

10

6

40-44

4

3

8

4
1

45-49

1

1

1

1

50-54

1

4

4

2

3

2

4

3

2

2

3

2

4

2
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26

55-59
60-64

4

65 a viac

2

Spolu

8

4

2
4

22
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Počet vypísaných výberových konaní:
▪

Počet vypísaných výberových konaní na obsadenie pracovného miesta profesor
celkovo a podľa katedier v roku 2018 - 2 (1 KEF, 1 KMAN).

▪

Počet vypísaných výberových konaní na obsadenie pracovného miesta docent
celkovo a podľa katedier v roku 2018 (6 VK na miesto docent, KEF – 2, KIS – 2,
KSP – 1, KMAN – 1).

▪

Počet vypísaných výberových konaní na obsadenie pracovného miesta odborný
asistent v roku 2018 celkovo a z toho ženy (4 VK OA, KEF 1, KSP1, KIS 2).

▪

Počet vedecko-výskumných pracovníkov v roku 2018 celkovo a z toho ženy (10 VV
– z toho 4 ženy).

▪

Počet vypísaných výberových konaní na obsadenie pracovného miesta vedeckovýskumných pracovníkov v roku 2018 celkovo a z toho ženy (1 VK VV KEF).
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4 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Fakulta managementu si z pohľadu využívania informačných technológií stanovila
nasledovné strategické ciele:
1. Využívať informačné systémy podporujúce komunikáciu medzi študentmi
denného a externého štúdia s fakultou, s katedrami, pracoviskami a
pracovníkmi fakulty, a tým prispievať k budovaniu vnútroorganizačnej
komunikačnej kultúry.
2. Využívať informačné systémy a uplatňovať moderné informačné technológie
na podporu pedagogického procesu v priamej vyučovacej činnosti, elearningu – elektronického vzdelávania a samoštúdia študentov.
Ukazovateľ ss. Predmety zabezpečené cez e-Learning alebo cez inú einfraštruktúru FM UK

E-learning na FM UK predstavuje aj naďalej systém podpory kontinuálneho
vzdelávania rozvíjajúci schopnosť učiť sa a aktívne nadobúdať nové znalosti
smerom k neustálej adaptabilite, pričom reflektuje najmä na moderné požiadavky
vykonávania podnikateľskej a manažérskej profesie. Vzhľadom na vysoký počet
študentov, ktorí sa každoročne zúčastňujú medzinárodných výmenných
programov, je elektronické sprístupňovanie študijných podkladov k predmetom
významným prvkom v zabezpečovaní služieb študentom.
Neustály rozvoj a rozširovanie tém a tematických okruhov jednotlivých predmetov
a súčasný záujem o prinášanie externých partnerov do výučbového procesu,
vytvára tlak na sprístupňovanie študijných podkladov študentom. Študijné
podklady a doplnkové materiály sú študentom distribuované viacerými kanálmi.
Aktuálne fakulta vyžíva nasledovné spôsoby, ktorých využívanie zodpovedá
preferenciám pedagógov:
▪
▪
▪
▪

MS Sharepoint,
MS Office 365 + OneDrive,
E-learning FMUK - voblakoch.sk,
e-maily.

K téme spokojnosti s dostupnosťou študijných materiálov sa každoročne vyjadrujú
študenti na konci štúdia. Ich hodnotenie indikuje postupné zlepšovanie (viď. tab.
č. 46).
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Dostupnosť a úroveň študijných materiálov k predmetom (hodnotenie 1-5,
kde 1 je najlepšie hodnotenie a 5 je najhoršie hodnotenie)

238
2013
2,49
225
2013
1,9

Ukazovateľ tt.

Denní študenti 5.ročníka
281
283
257
2014
2015
2016
2,4
2,17
2,26
Externí študenti 5.ročníka
213
260
238
2014
2015
2016
2,15
1,94
1,95

283
2017
2,28

232
2018
2,09

151
2017
2,01

125
2018
1,9

Počet predmetov využívajúcich moderné IT aplikácie a softvér vo
výučbe

Požiadavky digitálnych kompetentností zo strany zamestnávateľov sú napĺňané na
viacerých predmetoch, pričom ich zastúpenie je rovnomerné medzi všetkými
katedrami FM UK. Celkovo na fakulte v určitej forme využíva softvérové nástroje
vyše 75 predmetov. Ide najmä o tieto aplikácie podporujúce rozvoj tak hard-skills,
ako aj soft-skills:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SAS Enterprise Guide
SAS Enterprise Miner
IBM SPSS
MS OFFICE
MS VISUAL STUDIO 2017
MS PROJECT
MS VISIO
ARIS Express
Wolfram Mathematica
QlikSense
Power BI
IBM Watson
Google Analytics
Zotero
MS SERVER
LINUX
KALI LINUX
OpenStack
sli.do
Evernote
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PRIPRAVUJEME LÍDROV BUDÚCNOSTI

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10, Bratislava ● sd@fm.uniba.sk
www.fm.uniba.sk ● www.facebook.com/fakultamanagementuuk/
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