
Ciele kvality vo vzdelávaní na Fakulte ekonomiky a manažmentu 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na roky 2016-2017 
 

V súlade s prijatou politikou kvality na FEM SPU v Nitre sa stanovujú nasledovné ciele 

kvality v oblasti vzdelávania: 

1. 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 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 

  

 

2. 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 

 

3. 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 

 

 

4. 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 
 

5. Uplatňovať kreditový systém (ECTS) vo vysokoškolskom vzdelávaní v zmysle 

Bolonskej stratégie na všetkých stupňoch vzdelávania (Bc., Ing., PhD.). 
       Zodpovední: prodekan pre  vzdelávanie, prodekanka pre vedu a výskum                                          

                                                                                    Termín: priebežne, kontrola raz ročne 

 



6. Každoročne realizovať dotazníkový prieskum hodnotenia kvality vzdelávania na 

fakultách študentmi všetkých troch stupňov štúdia. 
      Zodpovední: prodekan pre  vzdelávanie   

                                                                                    Termín: priebežne, kontrola raz ročne 

 

7. Zvýšiť aktivitu študijných poradcov a poradcov pre prácu študentov so špecifickými 

potrebami, ktorí v spolupráci so študijným oddelením a garantmi jednotlivých 

predmetov sú povinní poskytovať študentom účinnú poradenskú službu pri 

zostavovaní konkrétnych študijných plánov, a tak pomáhať pri usmerňovaní ich 

profesionálneho zamerania 

 Zodpovední: dekanka fakulty, študijní poradcovia    Termín: úloha trvalá, kontrola raz ročne 

8. Venovať neustálu pozornosť príprave a vydávaniu potrebnej študijnej literatúry tak, 

aby všetky predmety boli pokryté študijnou literatúrou v slovenskom jazyku. Pri ŠP 

vyučovaných v anglickom jazyku pripraviť študijnú pomôcku predmetu v anglickom 

jazyku. 
      Zodpovedná: dekanka fakulty                       Termín: priebežne, kontrola raz ročne 

 

9. 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, kontrola raz ročne 

 

10. 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 

 

11. Implementovať nový efektívnejší systém poskytovania relevantných informácií pre 

sebahodnotenie učiteľov FEM SPU v Nitre 
      Zodpovední: vedenie FEM, fakultná rada kvality, členovia projektového tímu 

                                                                                                                  Termín: jún 2016 

 

12. V rámci  celoživotného vzdelávania a poradenstva v podmienkach fakulty 

intenzívnejšie venovať pozornosť príprave ďalších špecializovaných kurzov 

zameraných na riešenie aktuálnych otázok spoločenskej praxe.  
      Zodpovedná: dekanka fakulty                                Termín: priebežne, kontrola raz ročne                                                                                 máj 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


