
Zápisnica č. 2 
 

zo zasadnutia Rady kvality EU v Bratislave 
 

konaného v dňa 19. 3. 2021 cez platformu MS TEAMS 

 

1) Prítomní členovia RK: 

prítomní: J. Péliová, E. Muchová, Š. Rehák, P. Gertler, T. Výrost, E. Baumöhl, J. Pekár, E. 
Šoltés, M. Tumpach, R. Farkaš, N. Jankelová, P. Markovič, K. Brocková, M. Grešš, R. 
Štefančík, M. Tkáč, G. Szabó, P. Dudová, M. Gregorovičová, M. Zeman 

2) Ospravedlnený: 

P. Konštiak  
 

Program: 
 
1. Otvorenie,  

2. Schválenie návrhu zmeny programu zasadnutia Rady kvality  

3. Voľba tajomníčky Rady kvality EU v Bratislave 

4. Prerušenie zasadnutia Rady kvality 

5. Predstavenie Správy a hodnotenia navrhnutých programov v pracovnej skupine č. 1 

6. Predstavenie Správy a hodnotenia navrhnutých programov v pracovnej skupine 2.  

7. Hlasovanie o rozhodnutí Rady kvality.  
 
K bodu 1: 

Otvorenie  

Zasadnutie Rady kvality EU v Bratislave otvorila predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. 
J. Péliová, PhD., ktorá privítala všetkých prítomných členov zasadnutia 

K bodu 2: 
Členovia Rady kvality jednohlasne schválili návrh na zmenu programu zasadnutia Rady kvality. 
Zasadnutie rady kvality pokračovalo podľa zmeneného programu 

K bodu 3: 

Návrh na obsadenie pozície tajomníka Rady kvality EU v Bratislave 
 
Rada kvality EU v Bratislave na návrh pani predsedníčky Rady kvality EU v Bratislave doc. Péliovej 
schválila tajomníčku Rady Kvality pani Mgr. Prejsovú jednomyseľne.  
 
K bodu 4 

Predstavenie hodnotenia programov Pracovnej skupiny č. 1  



názov študijného programu: Aplikovaná ekonómia 

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: bakalár 

• jazyk: anglický 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 

• stupeň štúdia: 1.  

• udeľovaný akademický titul. ("Bc.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky 

• V opise programu zdôvodniť potrebu študijného programu v anglickom jazyku. 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek.  

• Informačné listy študijného programu v anglickom jazyku musia mať jazyk výučby anglický, 

odporúčanú literatúru v anglickom jazyku a učiteľov, ktorí budú predmet v anglickom jazyku 

vyučovať. 

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu.  

• Potreba zosúladiť indikované povolania s profilom absolventa, obsahu a stupňa štúdia. 

 

názov študijného programu: Aplikovaná ekonómia  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: bakalár 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 

• stupeň štúdia: 1.  

• udeľovaný akademický titul. ("Bc.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky: 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek. 

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. 

 

názov študijného programu: Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo   

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: bakalár 

• jazyk: anglický 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 

• stupeň štúdia: 1.  

• udeľovaný akademický titul. ("Bc.") 



• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky: 

• V opise programu zdôvodniť potrebu a pridanú hodnotu programu v anglickom jazyku. 

• Indikatívne povolania zosúladiť s profilom absolventa a  obsahom programu (pedagogickí 

pracovníci, špecialisti v oblasti, práva sociálnych vecí a kultúry). 

• Pri uvádzaní využitia softvérov uviesť ich vzťah ku vzdelávacím cieľom. 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek 

• Informačné listy študijného programu v anglickom jazyku musia mať jazyk výučby anglický, 

odporúčanú literatúru v anglickom jazyku a učiteľov, ktorí budú predmet v anglickom jazyku 

vyučovať. 

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. 

 

názov študijného programu: Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo   

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: bakalár 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 

• stupeň štúdia: 1.  

• udeľovaný akademický titul. ("Bc.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky: 

• Indikatívne povolania zosúladiť s profilom absolventa a  obsahom programu (pedagogickí 

pracovníci, špecialisti v oblasti, práva sociálnych vecí a kultúry...). 

• Pri uvádzaní využitia softvérov uviesť ich vzťah ku vzdelávacím cieľom. 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek. 

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. 

 

názov študijného programu: Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo   

• Národohospodárska fakulta 

• názov študijného programu: Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo  

• typ študijného programu: bakalár 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: externá 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 4 roky 

• stupeň štúdia: 1.  

• udeľovaný akademický titul. ("Bc.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 



Pripomienky: 

• Indikatívne povolania zosúladiť s profilom absolventa a  obsahom programu (pedagogickí 

pracovníci, špecialisti v oblasti, práva sociálnych vecí a kultúry...). 

• Pri uvádzaní využitia softvérov uviesť ich vzťah ku vzdelávacím cieľom. 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek. 

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. 

 

názov študijného programu: Manažment verejných politík  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: bakalár 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 

• stupeň štúdia: 1.  

• udeľovaný akademický titul. ("Bc.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky: 

• Potreba lepšieho zosúladenia názvu študijného programu s profilom absolventa, vzdelávacími 

cieľmi a obsahom študijného programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, 

kompetentnosti definované v profile absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu 

študijných predmetov, ktoré sú súčasťou študijného programu.  

• Zvážiť zaradenie 6 kreditových výberových predmetov vo výmere 2/2. 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek. 

 

názov študijného programu: Aplikovaná ekonómia  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: inžinier 

• jazyk: anglický 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2 roky 

• stupeň štúdia: 2.  

• udeľovaný akademický titul. ("Ing.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky::   

• V opise programu zdôvodniť potrebu študijného programu v anglickom jazyku. 

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. Doplnenie rozlíšenia medzi všeobecnými kompetenciami, zručnosťami a 

vedomosťami medzi I. a II. stupňom štúdia pri programoch s rovnakým názvom.  



• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu 

a obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností 

a kompetentností. Rada kvality odporúča, aby názvy študijných predmetov a ich obsah 

zodpovedali štandardom vo svete. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne 

upraviť podľa vyššie uvedených požiadaviek. 

• Informačné listy študijného programu v anglickom jazyku musia mať jazyk výučby anglický, 

odporúčanú literatúru v anglickom jazyku a učiteľov, ktorí budú predmet v anglickom jazyku 

vyučovať. 

• Doplniť zdôvodnenie dosiahnutia úrovne predkladaných výsledkov tvorivej činnosti. 

 

názov študijného programu: Aplikovaná ekonómia  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: inžinier 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2 roky 

• stupeň štúdia: 2.  

• udeľovaný akademický titul. ("Ing.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky::   

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. Doplnenie rozlíšenia medzi všeobecnými kompetenciami, zručnosťami a 

vedomosťami medzi I. a II. stupňom štúdia pri programoch s rovnakým názvom. 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Rada kvality odporúča, aby názvy študijných predmetov a ich obsah 

zodpovedali štandardom vo svete . Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne 

upraviť podľa vyššie uvedených požiadaviek. 

• Doplniť zdôvodnenie dosiahnutia úrovne predkladaných výsledkov tvorivej činnosti. 

 

názov študijného programu: Financie a dane  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: inžinier  

• jazyk: anglický 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2 roky 

• stupeň štúdia: 2.  

• udeľovaný akademický titul. ("Ing.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky::   

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa 

vyššie uvedených požiadaviek. 

• Opis študijného programu obsahuje pojem špecializácie, ktorý nie je nikde vymedzený. Potreba 

dodržiavať konzistentnosť pojmov (napr. daňovníctvo a dane). 

 



názov študijného programu: Financie a dane  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: inžinier  

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: externá 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 

• stupeň štúdia: 2.  

• udeľovaný akademický titul. ("Ing.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky::   

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa 

vyššie uvedených požiadaviek. 

• Opis študijného programu obsahuje pojem špecializácie, ktorý nie je nikde vymedzený. Potreba 

dodržiavať konzistentnosť pojmov (napr. daňovníctvo a dane). 

 

názov študijného programu: Financie a dane  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: inžinier 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2 roky 

• stupeň štúdia: 2.  

• udeľovaný akademický titul. ("Ing.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky::   

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa 

vyššie uvedených požiadaviek.  

• Opis študijného programu obsahuje pojem špecializácie, ktorý nie je nikde vymedzený. Potreba 

dodržiavať konzistentnosť pojmov (napr. daňovníctvo a dane). 

 

názov študijného programu: Finančné trhy a investovanie  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: inžinier 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2 roky 

• stupeň štúdia: 2.  

• udeľovaný akademický titul. ("Ing.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky::   

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Rada kvality neodporúča používať kombinácie slovenského a cudzieho jazyka 



v názvoch predmetov. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa 

vyššie uvedených požiadaviek. 

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. 

• Časť členov Rady kvality pociťuje nedostatok informácií v súvislosti s článkom 6 Štandardov pre 

študijný program SAAVŠ. 

 

názov študijného programu: Manažment verejných politík  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: inžinier 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2 roky 

• stupeň štúdia: 2.  

• udeľovaný akademický titul. ("Ing.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky::   

• Potreba lepšieho zosúladenia názvu študijného programu s profilom absolventa, vzdelávacími 

cieľmi a obsahom študijného programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, 

kompetentnosti definované v profile absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu 

študijných predmetov, ktoré sú súčasťou študijného programu.  

• Zvážiť zaradenie 6 kreditových výberových predmetov vo výmere 2/2. 

• Doplnenie prvého bloku PVP o predmety, aby bola zachovaná voliteľnosť. 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek. 

 

názov študijného programu: Ekonómia  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: philosophiae doctor 

• jazyk: anglický 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 

• stupeň štúdia: 3.  

• udeľovaný akademický titul. ("PhD.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky: 

• V opise programu zdôvodniť potrebu študijného programu v anglickom jazyku. 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek.  

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. Doplnenie prepojenia zručností získaných na druhom stupni štúdia a ich 

dostatočnosti pre úspešné absolvovanie tretieho stupňa. 

• Doplniť zdôvodnenie dosiahnutia úrovne predkladaných výsledkov tvorivej činnosti. 



 

názov študijného programu: Financie  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: philosophiae doctor 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: externe 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 4 roky 

• stupeň štúdia: 3.  

• udeľovaný akademický titul. ("PhD.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky: 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek.  

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. 

 

názov študijného programu: Financie  

• Národohospodárska fakulta 

• typ študijného programu: philosophiae doctor 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 

• stupeň štúdia: 3.  

• udeľovaný akademický titul. ("PhD.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky: 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností. Všetky informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie 

uvedených požiadaviek.  

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. 

 

Odporúčanie: Pracovná skupina odporúča prerušiť hodnotenie a prepracovať navrhnuté programy 

podľa pripomienok 

Predstavenie hodnotenia navrhnutých programov Pracovnej skupiny č. 2  

 

názov študijného programu: Manažment medzinárodného podnikania  

• Obchodná fakulta 

• typ študijného programu: philosophiae doctor 

• jazyk: anglický 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 



• stupeň štúdia: 3.  

• udeľovaný akademický titul. ("PhD.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky: 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností na úrovni primeranej stupňu vzdelávania. Odporúčaná literatúra predmetov by 

mala obsahovať najvýznamnejšie nové práce, relevantné publikačné výstupy osôb 

zodpovedných za predmety, prípadne vydané relevantné dizertačné práce. V prípade formy 

výučby prezenčná, dištančná a kombinovaná forma doplniť vysvetlenie priebehu. Všetky 

informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie uvedených požiadaviek.  

• Pri informačných listoch programu v AJ musí byť uvedená literatúra v anglickom jazyku a učiteľ, 

ktorý bude vyučovať daný predmet v anglickom jazyku. 

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. 

• Doplniť publikačné výstupy osôb zodpovedných za rozvoj programu okrem doc. Výrosta a prof. 

Ferenčíkovej o výstupy na významnej medzinárodnej úrovni, vo VÚPCH pani prof. Ferenčíkovej 

v prehľade projektových výstupov upresniť v prvých dvoch projektoch či ide o konkrétne projekty 

a doplniť výšku získaných prostriedkov na projekt. 

 

 

názov študijného programu: Manažment medzinárodného podnikania  

• Obchodná fakulta 

• typ študijného programu: philosophiae doctor 

• jazyk: slovenský 

• forma štúdia: denná 

• štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 roky 

• stupeň štúdia: 3.  

• udeľovaný akademický titul. ("PhD.") 

• študijný odbor: 8. Ekonómia a manažment 

• typ žiadosti o akreditáciu: nový program 

Pripomienky: 

• Potreba upraviť informačné listy predmetov študijného programu v smere zosúladenia názvu a 

obsahu predmetu a rozšírenia opisu vzdelávacích cieľov na úrovni vedomostí, zručností a 

kompetentností na úrovni primeranej stupňu vzdelávania. Odporúčaná literatúra predmetov by 

mala obsahovať najvýznamnejšie nové práce, relevantné publikačné výstupy osôb 

zodpovedných za predmety, prípadne vydané relevantné dizertačné práce. V prípade formy 

výučby prezenčná, dištančná a kombinovaná forma doplniť vysvetlenie priebehu. Všetky 

informačné listy je potrebné formálne jednotne upraviť podľa vyššie uvedených požiadaviek. 

• Potreba lepšieho zosúladenia profilu absolventa, vzdelávacích cieľov a obsahu študijného 

programu tak, aby sa očakávané zručnosti, vedomosti, kompetentnosti definované v profile 

absolventa a indikované povolania pretavili do obsahu študijných predmetov, ktoré sú súčasťou 

študijného programu. 

• Doplniť publikačné výstupy osôb zodpovedných za rozvoj programu okrem doc. Výrosta a prof. 

Ferenčíkovej o výstupy na významnej medzinárodnej úrovni, vo VÚPCH pani prof. Ferenčíkovej 

v prehľade projektových výstupov upresniť v prvých dvoch projektoch či ide o konkrétne projekty 

a doplniť výšku získaných prostriedkov na projekt. 

Odporúčanie: Pracovná skupina odporúča prerušiť hodnotenie a prepracovať navrhnuté programy 

podľa pripomienok 

 



K bodu 5 

 

Hlasovanie o rozhodnutí Rady kvality  

Rada kvality hlasovala o prerušení hodnotenia študijných programov na obdobie 19. 3.– 25. 3 . 2021 

 

Aplikovaná ekonómia, 1.stupeň, denné štúdium, anglický jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Aplikovaná ekonómia, 1. stupeň, denné štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, 1. stupeň, denné štúdium, anglický jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, 1. stupeň, denné štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, 1. stupeň, externé štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Manažment verejných politík, 1. stupeň, externé štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Aplikovaná ekonómia, 2.stupeň, denné štúdium, anglický jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Aplikovaná ekonómia, 2. stupeň, denné štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Financie a dane, 2. stupeň, denné štúdium, anglický jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Financie a dane, 2. stupeň, denné štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Financie a dane, 2. stupeň, externé štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Finančné trhy a investovanie, 2. stupeň, denné štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Manažment verejných politík, 2. stupeň, denné štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Ekonómia, 3. stupeň, externé štúdium, anglický jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Financie, 3. stupeň, denné štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 

Financie, 3. stupeň, externé štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 17, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 4 



Manažment medzinárodného podnikania, 3. stupeň, denné štúdium, anglický jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 18, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 3 

Manažment medzinárodného podnikania, 3. stupeň, denné štúdium, slovenský jazyk  

Uznesenie: Rozhodnutie o prerušení hodnotenia študijného programu bolo prijaté 

za 18, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 3 

 

Časový harmonogram prerušenia hodnotenia a zapracovania pripomienok k žiadostiam 
o akreditáciu nových študijných programov podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.  
25.3.2021 – Predloženie aktualizovaných žiadostí a príloh do Sharepoint  
26.3.2021 – sprístupnenie žiadostí na posúdenie návrhov   
29.3.2021 – zasadnutie Rady kvality v prostredí MS Teams a posúdenie návrhov a prijatie rozhodnutia 
o návrhoch  
 
Na základe skúseností z priebehu hodnotení nových študijných programov Rada kvality iniciuje úpravu 
čl. 13 odsek 1 a 2 Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave, tak aby boli jednoznačné a v súlade so zákonom č. 131/2002 o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  
Najbližšie zasadnutie Rady kvality sa uskutoční dňa 29.3.2021 o 9:00 v prostredí MS Teams.  
 


