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Samohodnotiaca správa Fakulty ekonomiky a manažmentu vypracovaná podľa 

noriem a smerníc na zabezpečovanie  kvality v Európskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania (ESG), poskytla výsledky, ktoré umožňujú  vypracovať 

„Akčný plán zlepšovania kvality vzdelávacieho procesu  na Fakulte ekonomiky 

a manažmentu SPU v Nitre. 

  

Hlavným cieľom vnútorného systému kvality na fakulte, je rozvíjanie významu kvality 

a jej zabezpečovania pri jednotlivých činnostiach.  

Zahŕňa : 

 politiku fakulty v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,   

 postupy fakulty v oblasti zabezpečovania kvality.  

 

Výsledky hodnotenia vzdelávacieho procesu v študijných programoch Fakulty 

ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre podľa kritérií ESG, umožnili analyzovať a na 

základe SWOT analýzy a benchmarkingu aj vyhodnotiť sedem ukazovateľov kvality 

vzdelávania a určiť hlavné úlohy súvisiace so zlepšovaním kvality vzdelávacieho 

procesu  na FEM 

 

1. Politika a postupy zabezpečovania kvality 
 

• implementovať a uplatňovať Vnútorný systém kvality na  podmienky FEM SPU 
v Nitre 

Zodpovední: vedenie FEM, členovia Fakultnej rady pre zabezpečenie kvality a 
Komisií pre študijné programy 
Termín: priebežne 

 
• aktualizovať Ciele kvality vo vzdelávaní na FEM v nadväznosti na Politiku 

kvality Fakulty ekonomiky a manažmentu v oblasti zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania 

Zodpovední: vedenie FEM, členovia Fakultnej rady pre zabezpečenie kvality a 
Komisií pre študijné programy   
Termín: máj 2016 

 
2. Schvaľovanie, monitorovanie a  pravidelné preskúmavanie študijných 
programov a udeľovania akademických titulov, podľa noriem a smerníc na 
zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania 
(ESG) 
 

• implementovať študijné programy po priznaných právach po komplexnej 
akreditácii  

Zodpovední: dekanka FEM, prodekan pre vzdelávanie, prodekanka pre vedu 
a výskum, garanti príslušných študijných programov  
Termín: akademický rok 2015/2016 
 

• pripraviť na akreditáciu študijné programy v kombinovanej forme výučby 
(slovensko - anglická verzia), ktoré sú v súčasnosti akreditované v slovenskej 
a anglickej verzii v študijných programoch na prvom stupni štúdia 
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Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami a na druhom stupni štúdia 
Ekonomika podniku, Medzinárodná ekonomika a rozvoj, rovnako 
pripraviť v anglickej a kombinovanej verzii študijný program Agrárny obchod 
a marketing, ktorý je v súčasnosti akreditovaný v slovenskej verzii 

Zodpovední: dekanka FEM, prodekan pre vzdelávanie, garanti príslušných 
študijných programov  

     Termín: apríl 2016 
 

• pokračovať v príprave spoločných študijných programov FEM a popredných 
VŠ v zahraničí (Ekonomika podnikov  spolu s Krakovskou poľnohospodárskou 
univerzitou, Ekonomika podnikov spolu s Lousiane State university, 
Mezinárodná ekonomika a rozvoj s univerzitou Midleesex Londýn), umožniť 
absolventom získanie dvojitého diplomu na domácej a príslušnej zahraničnej 
univerzite 

Zodpovední: dekanka FEM, prodekanka pre medzinárodné výskumné 
a vzdelávacie programy, prodekan pre vzdelávanie,  garanti príslušných 
študijných programov  
Termín: priebežne 
 
• aktualizovať zmluvu s Timiriazovskou univerzitou v Moskve o podmienkach 

spoločného študijného programu a na jej základe zabezpečiť aby slovenskí, 
ale aj ruskí študenti získali diplom na FEM SPU v Nitre v študijnom programe 
Agrárny obchod a marketing a diplom Timiriazovskej univerzity v Moskve 

Zodpovední: dekanka FEM, prodekanka pre medzinárodné výskumné 
a vzdelávacie programy, prodekan pre vzdelávanie,  garantka príslušného 
študijného programu  
Termín: september 2016 
 
• inovovať existujúce a prípadne zaviesť nové študijné programy napr.  z oblasti 

aplikovanej informatiky, prípadne financií, v súlade s novými trendmi vo 
vzdelávaní, vede, s potrebami spoločnosti a rešpektujúc vývoj spoločenskej 
praxe tak, aby sa zaistil rozvoj kompetencií študentov a ich uplatniteľnosť na 
trhu práce   

Zodpovední: dekanka FEM, prodekan pre vzdelávanie, prodekanka pre vedu 
a výskum, garanti príslušných študijných programov  
Termín: priebežne 
 
• zaistiť permanentnú implementáciu najnovších vedeckých a metodických 

poznatkov do pedagogického procesu, hlavne na 2. a 3. stupni štúdia 
Zodpovední: dekanka FEM, prodekan pre vzdelávanie, prodekanka pre vedu 
a výskum, garanti príslušných študijných programov  

     Termín: priebežne 
 

• permanentne venovať náležitú pozornosť zlepšovaniu kvalifikačnej štruktúry 
pracovníkov, zvyšovaniu podielu nositeľov vedeckej hodnosti a podielu 
profesorov a docentov v štruktúre pedagógov s dôrazom na personálne 
zabezpečenie garancii jednotlivých študijných programov na všetkých 
stupňoch štúdia 

Zodpovední:  vedenie fakulty  
     Termín: priebežne 
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• stimulovať aktivity a tvorivosť mladých výskumníkov, zvýšiť účinnosť a  
náročnosť vedeckej prípravy, vedeckú činnosť študentov rozšíriť do 
systematickej výskumnej práce na katedrách a podporiť odborný rast mladých 
pedagogických pracovníkov 

Zodpovední:  vedenie fakulty  
     Termín: priebežne 

• prostredníctvom vytvorených Komisií pre hodnotenie kvality vzdelávania 
daného študijného programu zaviesť systém pravidelného monitorovania 
a vyhodnocovania študijných programov, ale aj výučby jednotlivých 
predmetov, kvality skúšobných testov, zamerania záverečných prác, dostatku 
študijnej literatúry, prehodnocovania spätnej väzby od študentov, absolventov, 
zamestnávateľov, navrhovať zmeny a opatrenia pri celkovom hodnotení 
študijných programov na úrovni fakulty, so zvýrazneným postavením, ale aj 
zodpovednosťou garanta študijného programu. 

Zodpovední:  garanti príslušných študijných programov   
Termín: vždy po uplynutí príslušného akademického roka 

 
• pokračovať v realizácii spoločných stretnutí vedenia fakulty, ako aj garantov 

a spolugarantov jednotlivých študijných programov a členov Komisií 
jednotlivých študijných programov so študentmi príslušných študijných 
programov s cieľom inovácie obsahovej náplne študijného programu, ako aj 
praktickej realizácie výučbového procesu 

Zodpovední:  prodekan pre vzdelávanie, garanti príslušných študijných programov  
     Termín: letný semester príslušného akademického roku 

 
• pokračovať v realizácii stretnutí zástupcov fakulty s absolventmi fakulty, ako aj 

s odborníkmi z praxe, s cieľom získavania podnetných návrhov pri aktualizácii 
študijných programov  

Zodpovední:  vedenie fakulty  
     Termín: január – máj 2018 
 

• zorganizovať spoločné stretnutia súčasných študentov s úspešnými 
absolventmi  fakulty, prípadne s úspešnými predstaviteľmi praxe, 
o požiadavkách praxe na absolventov fakulty 

Zodpovední:  prodekan pre vzdelávanie   
Termín: október 2016 
 
• prostredníctvom dotazníka osloviť potencionálnych zamestnávateľov 

absolventov jednotlivých študijných programov aj individuálne podľa 
jednotlivých programov), aby sa vyjadrili ku kvalite daného programu ako aj 
k úrovni absolventov daného programu 

Zodpovední:  garanti príslušných študijných programov   
     Termín: január – máj 2017 
 
3. Hodnotenie študentov 

 

• naďalej dôsledne dbať na dodržiavanie pravidiel súvisiacich s realizáciou 
vzdelávacieho procesu s dôrazom na kritériá a pravidlá hodnotenia študentov 
uvedené v Študijnom poriadku, ako aj smerniciach, prípadne v materiáloch 
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súvisiacich s organizačným zabezpečením rozhodujúcich aktivít súvisiacich 
s procesom vzdelávania na FEM SPU v Nitre 

Zodpovedný:  prodekan pre vzdelávanie   
Termín: priebežne 
 
• naďalej dôsledne dodržiavať zásady ECTS na vlastnej univerzite a v rámci 

študentských mobilít presadzovať uplatňovanie rovnakých (porovnateľných) 
zásad aj na partnerských univerzitách. 

Zodpovední: prodekan pre vzdelávanie, prodekanka pre styk s verejnosťou a pre 
zahraničné vzťahy  
Termín: priebežne 

 
• cez novovytvorený grantový program FEM SPU v Nitre Challenge fund 

podporovať účasť študentov všetkých troch stupňov štúdia na významných 
podujatiach ako sú medzinárodné konferencie, kongresy, letné školy, 
intenzívne programy, bilaterálne výmeny, medzinárodné študijné programy 
a podobne, skvalitniť a zintenzívniť prácu s mimoriadne nadanými a 
talentovanými študentmi a viac ich zainteresovať na vedecko-výskumnej 
činnosti ako aj vo výchovno-vzdelávacom procese na katedrách, 
zainteresovať študentov aj cez štipendijný fond. 

Zodpovední:  vedenie fakulty a garanti príslušných študijných programov  
 
Termín: priebežne  

 
• naďalej realizovať semináre na tému Práca s odbornou literatúrou  

(vyhľadávanie a spracovanie informačných prameňov s rešpektovaním 
autorských práv pri písaní záverečnej práce) pre študentov spracovávajúcich 
záverečné práce. 

Zodpovední:  prodekan pre vzdelávanie, riaditeľka knižnice  
     Termín: zimný semester príslušného akademického roku 

 
• na katedrách organizovať spoločné semináre venované spracovaniu cieľa 

záverečnej práce, literárnemu prehľadu, materiálom, použitým metódam 
a metodike práce, vlastnej práce, dosiahnutým výsledkom a záverom práce. 

Zodpovední: vedúci katedier  
Termín: jedenkrát za akademický rok 

 
• naďalej poskytovať končiacim študentom informácie o podmienkach prechodu 

z vysokoškolského prostredia na trh práce, o ponukách zamestnávateľov, 
podieľať sa na príprave Dňa kariéry na SPU Nitra a týmto spôsobom uľahčiť 
uplatnenie absolventov v praxi  

Zodpovední:  vedenie fakulty, garanti príslušných študijných programov, vedúci 
katedier  

     Termín: priebežne 
  

• Aktívne monitorovať činnosť doktorandov a ich výstupy na úrovni katedry, 
odborovej komisie a vedenia FEM 

Zodpovední: prodekanka pre vedu a výskum, garanti študijných programov, vedúci 

katedier 

Termín: priebežne 
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4. Zabezpečenie kvality pedagogických pracovníkov 

• vytvoriť komisiu pre posúdenie podrobných sylabou predmetov akreditovaných 
študijných programov zahrnutých do komplexnej akreditácie s cieľom 
minimalizovať prekrývanie obsahovej náplne predmetov a následne v prípade 
prekrývania prehodnotiť obsahy vzájomne sa prekrývajúcich predmetov 

Zodpovední: dekanka FEM, prodekan pre vzdelávanie, predseda komisie pre 
posúdenie sylabov 
Termín: podrobné sylaby upraviť do júna 2017 
 

• motivovať pracovníkov k zvýšeniu publikačnej činnosti vo vedeckých 
zahraničných a domácich časopisoch registrovaných na Web of Knowledge 
s vyšším impakt - faktorom a v časopisoch databázy SCOPUS v kategórii A, 
B, vrátane doktorandov  

Zodpovední: vedenie FEM 
Termín: priebežne 
 

• realizovať výskum v novozriadených laboratóriách bioekonomiky a 
neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania vo vedecko-výskumnom 
centre AgroBioTech 

Zodpovední: prodekanka pre vedu a výskum, pracovníci FEM 
Termín: priebežne 
 

• naďalej pokračovať v kurzoch vysokoškolskej pedagogiky, poskytnúť hlavne 
mladým pedagógom potrebné informácie z oblasti vysokoškolskej pedagogiky 
a vzdelávania dospelých, psychológie, sociológie, sociológie výchovy, 
z oblasti moderných vzdelávacích technológií a vysokoškolskej didaktiky, 
osobitný dôraz venovať vzájomným vzťahom   pedagóga a študenta, motivácii 
k učeniu, využívaniu nových vyučovacích metód a spôsobom preverovania a 
hodnotenia vedomostí študentov 

Zodpovedný:  prodekan pre vzdelávanie, vedúca Centra pedagogiky a psychológie   
Termín: priebežne 

 
• zabezpečiť ďalšie vzdelávania akademických pracovníkov s dôrazom na 

jazykovú prípravu, kontinuálne zvyšovanie IT gramotnosti a ďalšie odborné 
vzdelávanie 

Zodpovední: vedenie FEM 
Termín: priebežne 

 
• poskytovať učiteľom relevantné informácie pre sebahodnotenie 

prostredníctvom efektívnych informačných systémov evidujúcich výsledky 
tvorivej činnosti učiteľov, ako aj výsledky z hodnotenia kvality pedagogického 
procesu cestou anonymných dotazníkov  

Zodpovední: vedenie FEM 
     Termín: priebežne 
 

• aktívne využívať mobility učiteľov na hosťujúcich univerzitách v zahraničí 
Zodpovedný:  prodekanka pre zahraničnú činnosť    

     Termín: priebežne 
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• vypracovať pravidlá systému práce s učiteľmi, ktorí dlhodobo dosahujú nízku 
výkonnosť 
Zodpovední: dekanka, prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty 
Termín: november 2016 

 

5. Študijné zdroje a zdroje na podporu študentov 

• pripravovať edičné plány tak, aby boli predmety v dostatočnej miere pokryté 
vhodnou literatúrou a následne dôslednejšie dbať na plnenie edičného plánu  
a adresne vyvodzovať dôsledky proti jednotlivcom, ktorí edičný plán neplnia 

Zodpovední: dekanka FEM a prodekanka pre vedu a výskum  
Termín: priebežne 
 

• vydávať kvalitné monografie a vysokoškolské učebnice v zmysle akreditovaných 

študijných programov 

Zodpovední: dekanka FEM a prodekanka pre vedu a výskum  
Termín: priebežne 

•  
 

• naďalej vytvárať možnosti pre štúdium a odborné stáže zahraničným 
a domácim študentom 

Zodpovedný:  dekanka FEM, prodekan pre vzdelávanie, prodekanka pre 
zahraničnú činnosť    

     Termín: priebežne 

 
• rozšíriť počet predmetov umožňujúcich výberové prednášky z radov 

odborníkov z praxe 
 
Zodpovední: gestori jednotlivých predmetov  

    Termín: priebežne 
 

• zvyšovať počet predmetov vyučovaných v anglickom jazyku aj v študijných 
programoch vyučovaných v slovenskom jazyku 

Zodpovední: gestori jednotlivých predmetov  
    Termín: priebežne 

 
• v rámci celoslovenského projektu Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti - Vysokoškoláci do praxe vytvoriť cvičebňu pre 
rozšírenie aplikácie poznatkov z praxe vo výučbe vybraných predmetov, ako aj 
inovácií výučby týchto predmetov 

Zodpovední: dekanka fakulty a prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty    
Termín: máj 2016 

 
• pripraviť interných učiteľov na prácu s programom SAP a následne 

implementovať výučbu SAPu vo výučbe vybraných predmetoch   
Zodpovedný:  prodekan pre vzdelávanie  

    Termín: september 2017 
 

• v súvislosti so zmenou rozsahu výučby prednášok a cvičení u niektorých 
predmetov zvýšiť aktivizujúce formy výučby, ako sú napr. výučba na báze 
znalostí, projektovo-orientovaná výučba, modelovanie pomocou rôznych 



8 
 

počítačových programov, modelové prístupy, počítačom podporované 
rozhodovacie systémy, rozvoj informačného vzdelávania spolu s kritickým 
hodnotením získaných informácií, virtuálne formy vzdelávania, 
videokonferenčné technológie, prípadové štúdie, ekonomické hry a pod. 

Zodpovední:  garanti príslušných študijných programov, vedúci katedier, gestori 
predmetov   

    Termín: priebežne 
 

• postupne zlepšovať prístup k informáciám cestou úplnej informatizácie 
všetkých oblastí vysokoškolského vzdelávania a zavedenia nových technológií, 
rozšírením e-learningových foriem vzdelávania, zlepšenie Wifi pripojenia 
v pavilóne S, ale aj ďalšieho zlepšovania materiálno technického zabezpečenia 
vzdelávacieho procesu 

Zodpovední: vedenie, vedúca Centra informačných technológií FEM 
    Termín: priebežne 

 

• pokračovať v skvalitňovaní podmienok materiálneho zabezpečenia 
vzdelávacieho procesu vrátane informačného a softwarového zabezpečenia. 

Zodpovední: dekanka, prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty 
     Termín: priebežne 

 

• Zorganizovať seminár s predstaviteľmi podnikov, ktoré v najväčšej miere 
umožňujú prax pre našich študentov, o skvalitnení podmienok realizácie 
odbornej praxe  
Zodpovední: prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty, prodekan pre 

vzdelávanie 
Termín: november 2017 

 

 

6. Informačné systémy 

 

 

• implementovať nový efektívnejší systém poskytovania relevantných informácií 
pre sebahodnotenie učiteľov FEM SPU v Nitre 

Zodpovední: vedenie FEM, fakultná rada kvality, členovia projektového tímu 
Termín: apríl 2016 
 

• vytvoriť funkčný systém sledovania uplatnenia absolventov Fakulty ekonomiky 
a manažmentu v praxi v spolupráci s úradmi práce podľa študijných programov   

Zodpovední: garanti príslušných študijných programov, organizační garanti praxe  

Termín: november 2017 

 

7. Verejné informácie 

 

• aktualizovať propagačné materiály v elektronickej forme, ako aj v printovej 
forme pre efektívnu informovanosť budúcich uchádzačov, zintenzívniť 
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propagáciu študijných programov priamo vo vybraných regiónoch resp. na 
vybraných stredných školách aj v spolupráci s našimi úspešnými študentmi 

Zodpovední:  prodekan pre vzdelávanie, prodekanka pre prácu s verejnosťou 
a zahraničné vzťahy 
Termín: priebežne 

 

• zintenzívniť spoluprácu s vybranými stredným školami aj prostredníctvom Dňa 
vysokoškoláka pre stredoškolákov zo spolupracujúcich stredných škôl  

Zodpovední:  vedenie a garanti príslušných študijných programov, vedúci katedier,  
Termín: zimný semester príslušného akademického roku 

 
• doplniť informácie pre uchádzačov na web stránke fakulty o jednotlivých 

študijných programoch hlavne o úspešných absolventov, prípadne fotografie 
so života študentov daného programu  

Zodpovední:  garanti príslušných študijných programov   
     Termín: priebežne 

 
• zintenzívniť aktivity vedúce k vyššiemu záujmu zahraničných študentov 

študovať na FEM SPU v Nitre 
Zodpovední: vedenie fakulty 
Termín: priebežne 

 

• pripraviť koncepciu kontinuálnej práce s absolventmi aj po odchode 
z univerzity 

Zodpovední: vedenie FEM, prodekanka pre styk s verejnosťou 
Termín: december 2016 

 

 

Akčný plán bol prerokovaný a schválený na kolégiu dekanky dňa: 16.02.2016 

 

                    prof. Dr. Ing. Elena Horská                                                  

              dekanka FEM 

 

 

 


