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PRÍHOVOR REKTORA
Vážení študenti, vážené kolegyne, kolegovia a členovia
akademickej obce vysokej školy,
začiatok akademického roka vždy bol a aj ostane na vysokých školách a univerzitách čímsi mimoriadnym. Paneurópska vysoká škola vstupuje v nastávajúcom akademickom roku 2017/2018 do štrnásteho roku svojej existencie.
Postupne sa tento deň stáva tradíciou. Je to síce krátke
obdobie existencie školy, no aj napriek krátkej minulosti, je
bohatá nielen čo sa týka významných udalostí, osobností
a skutočností, ale zároveň aj veľmi pestrá a tým aj zaväzujúca
pre nás všetkých hlavne čo sa týka budúcnosti našej inštitúcie.
V uplynulom roku vedenie školy vynaložilo výrazné úsilie,
aby PEVŠ dokázala obstáť v náročnom konkurenčnom prostredí, aby sme obstáli nielen v domácom, ale i v internacionálnom prostredí.
V tomto príhovore nemám v úmysle sa zaoberať detailami, preto skôr fakty.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bude Paneurópska vysoká škola poskytovať svojim
študentom vzdelávacie programy na prvom, druhom aj treťom stupni na Fakulte práva, Fakulte
ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a Fakulte psychológie.
V najbližších rokoch mienime zvýšenú pozornosť venovať kvalite študijných programov s cieľom
poskytnúť študentom vzdelávanie zodpovedajúce medzinárodným štandardom v podmienkach
Slovenskej republiky. V akademickom roku 2017/2018 je našou snahou umožniť študentom Paneurópskej vysokej školy diskutovať s uznávanými odborníkmi predovšetkým zo zahraničia, ale aj
uznávanými odborníkmi pôsobiacimi vo významných medzinárodných inštitúciách, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a poznatky, ktoré získali počas svojho pôsobenia. Zároveň chceme študentom umožniť získať aj praktické skúsenosti, ktoré im umožnia lepšie uplatnenie v praxi. Práve z toho
dôvodu sa jednotlivé fakulty zamerali na špecializáciu výberových predmetov, ktoré v spolupráci
s praxou dokážu ponúknuť pridanú hodnotu. Paleta spolupráce s praxou má široký zámer so zameraním sa jednotlivých fakúlt, kde môžeme nájsť významné spoločnosti pôsobiace na domácom
a zahraničnom trhu, ako napr. GRATEX, IBM, Národná asociácia realitných kancelárií, Slovenská
asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, ale aj mnoho ďalších.
Paneurópska vysoká škola disponuje výnimočnými predpokladmi pre ďalšie budovanie
a rozvoj úspešnej a modernej vysokej školy. Dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy je
vybudovanie si stabilnej pozície na trhu. Snahou Paneurópskej vysokej školy je aj širšia spolupráca
s verejnosťou v podobe poskytovania zaujímavých odborných prednášok, ktorých cieľom je priblížiť a vysvetliť problematické otázky predovšetkým z oblasti práva, psychológie, ale aj informatiky,
ekonómie a masmédií.
Z hľadiska realizácie programov a aktivít medzinárodnej spolupráce sa Paneurópska vysoká
škola opätovne zaradila medzi najaktívnejšie slovenské vysoké školy. PEVŠ nadviazala na svoje
úspešné pôsobenie v novom Programe medzinárodnej kreditovej mobility Erasmus+ (KA 107)
spoluprácu s krajinami ako Azerbajdžan, Čína, Gruzínsko, Hong Kong, Chile, Indonézia, Izrael,
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Kazachstan, Kirgizsko, Macau, Malajzia, Ruská federácia a Ukrajina, kde môžu študenti získať nové
skúsenosti.
Želám našim študentom, aby využili všetky ponúkané možnosti a príležitosti, ktoré majú na tejto
škole a využili ich vo svojom budúcom pôsobení. Prajem Vám veľa elánu a chuti do štúdia a aby
ste sa v záujme svojom, v záujme školy a v záujme verejného dobra stali špičkovými odborníkmi.
Vysokoškolský život plynie veľmi rýchlo a teda stavia neustále pred nás nové úlohy a možnosti. Našou permanentnou úlohou na všetkých našich fakultách je a bude rozvíjať špičkové pracoviská, ktoré budú zabezpečovať kvalitný pedagogický proces, ako aj tvorivú výskumnú prácu
a pripravovať odborne špičkových absolventov pre prax.
Veľa dokážeme, ak sa budeme vzájomne podporovať a obstojíme len ak budeme dobrí. Preto
budeme podporovať a využívať všetko pozitívne vo vzdelávaní a vede.
Želám nám všetkým, spolupracovníkom a študentom, aby sme na konci akademického roku
mohli konštatovať, že sme výrazne pokročili v rozvoji školy. K naplneniu tohto cieľa Vám želám veľa
tvorivých síl, trvalé zdravie a pracovnú pohodu.

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
rektor PEVŠ
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AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
Rektor
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Prorektor pre výskum, vedu
a grantovú politiku
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Adresa
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 2 48208-803
e-mail: rektorat@paneurouni.com

FAKULTY PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
FAKULTA PRÁVA
Dekan
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Prodekanka pre bakalárske štúdium,
magisterské štúdium a rozvoj
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Prodekan pre doktorandské štúdium
a celoživotné vzdelávanie
– agendu doktorandského štúdia vykonáva
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
– agendu celoživotného vzdelávania vykonáva
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Adresa
Fakulta práva PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 248208-816
e-mail: dekan.fp@paneurouni.com

Prodekan pre medzinárodné vzťahy,
vnútorný systém kvality a akreditačnú agendu
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD.,
D.E.A.

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
Dekan
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA
Prodekan pre vzdelávanie
a pre styk s verejnosťou
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Prodekan pre vedeckú činnosť
a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
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Adresa
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.:+421 268203-606
e-mail: dekanat.fep@paneurouni.com

FAKULTA MASMÉDIÍ
Dekanka
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Prodekan pre bakalárske, magisterské
štúdium a vonkajšie vzťahy
PhDr. Richard Keklak, PhD.
Tel.: +421 268203 - 648
e-mail: richard.keklak@paneurouni.com

Adresa
Fakulta masmédií PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.: +421 268203-612
e-mail: dekanat.fm@paneurouni.com

FAKULTA INFORMATIKY
Dekan
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Prodekan pre vedeckú činnosť
a zahraničné vzťahy
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Prodekan pre pedagogickú činnosť
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Adresa
Fakulta informatiky PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.: +421 2 68203-639
e-mail: dekanat.fi@paneurouni.com

FAKULTA PSYCHOLÓGIE
Dekanka
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú
činnosť, doktorandské štúdium
a zahraničné vzťahy
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

Adresa
Fakulta psychológie PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 248208-861
e-mail: alena.muckova@paneurouni.com
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AKADEMICKÝ SENÁT PEVŠ
Predseda
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Podpredsedníčka
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., FPs
Mária Kullová, FEP – študentska časť
Tajomníčka
JUDr. Daniela Čierna, PhD., FP
Rektorát
JUDr. Daniela Čierna, PhD., FP
Členovia
Ing. Radka Straková, rektorát
JUDr. Andrej Karpat, PhD., FP
Peter Ciuprik, FP – študentska časť
Mgr. Kristína Kročková, FP – študentska časť
Ing. Ivan Brezina, PhD., FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová-Supeková,PhD., FEP
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., FM
MgA. Yvonne Vavrová, PhD., FM
Bc. Adam Beran, FM – študentska časť
Mgr. Maroš Rojko, FM – študentska časť
doc. Ing. Martin Šperka, PhD., FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD., FI
Bc. David Fico, FI – študentska časť
PhDr. Beáta Dvorská, PhD., FPs
Patrícia Kmeťová, FPs – študentska časť
Akademický senát PEVŠ patrí medzi hlavné orgány akademickej samosprávy. Skladá sa
z volených zástupcov akademickej obce, ktorí sú zástupcami buď zamestnaneckej alebo študentskej časti vysokej školy. V súčasnosti má Akademický senát PEVŠ 19 členov, ktorých volí
akademická obec na Fakulte práva, Fakulte psychológie, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií a Fakulte informatiky. Funkčné obdobie jeho členov je štvorročné. Pôsobnosť
akademického senátu PEVŠ ako súkromnej vysokej školy sa do značnej miery zhoduje s pôsobnosťou akademického senátu verejnej vysokej školy.
Zasadnutia Akademického senátu PEVŠ sú verejné. Do jeho pôsobnosti patrí hlavne prerokovávanie, schvaľovanie alebo vyjadrovanie sa k návrhom rektora PEVŠ, ktorý ich predkladá
v zmysle Zákona o vysokých školách. Okrem schvaľovania vnútorných predpisov vysokej školy,
volí Akademický senát PEVŠ kandidáta na rektora a navrhuje jeho odvolanie z funkcie, schvaľuje
návrh rozpočtu vysokej školy, schvaľuje dlhodobý zámer vysokej školy, schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení školy, plní iné úlohy podľa zákona a vnútorných
predpisov vysokej školy.
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VEDECKÁ RADA PEVŠ
Interní členovia
prof. Ing. Dr. h. c. Juraj Stern, PhD., predseda Vedeckej rady PEVŠ
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. Fakulta práva PEVŠ
doc. Ing. Anton Korauš, PhD., LL.M., MBA., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Fakulta informatiky PEVŠ
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Fakulta práva PEVŠ
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva PEVŠ
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. , Fakulta práva PEVŠ
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Fakulta práva, PEVŠ
prof. Ing. Eva Cihelková, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania, PEVŠ
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., Fakulta masmédií PEVŠ
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., Fakulta masmédií PEVŠ
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
prof. PhDr. Eva Szobiová, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., Fakulta psychológie PEVŠ
doc. PhDr. Vladimír Palko, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., Fakulta informatiky PEVŠ
Externí členovia
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. MŠVVaŠ SR Bratislava
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Karol Zalai, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová, PhD., Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. Fakulta práva PEVŠ
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dr.h.c. Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Ľubomír Lintner, novinár
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
prof. Ing. Michal Fendek, CSc., Ekonomická univerzita V Bratislave
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., Karlova univerzita Praha
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
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PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, N.O.
Riaditeľ
RNDr. Michal Mutňanský
Tel.:+421 248208-811
e-mail: michal.mutnansky@paneurouni.com

Adresa
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
821 02 Bratislava

Ing. Katarina Durjak
Tel.: +421 248208-811
e-mail: katarina.durjak@paneurouni.com
Kvestor
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Ekonomické oddelenie
Ing. Marián Čerňanec
Tel.: +421 248208-805
e-mail: marian.cernanec@paneurouni.com
Bc. Mária Romančíková
Tel: +421 248208-842
e-mail: maria.romancikova@paneurouni.com
Magdaléna Navarová
Tel: +421 248208-808
e-mail: magdalena.navarova@paneurouni.com

AKADEMICKÝ HOLDING
Akademický holding je najväčšia česko-slovenská vzdelávacia skupina s pôsobením na Slovensku a v Českej republike od roku 2015. Poskytuje všetky stupne vysokoškolského vzdelania
a širokú ponuku unikátnych programov, ktorou reaguje na aktuálne potreby trhu s cieľom pôsobiť v rámci tzv. „Chytrého vzdelání“. Jej väčšinovým vlastníkom je Prosperita holding, investičná
skupina s viac než dvadsaťročnou tradíciou. Ide o jednu z najväčších rodinných spoločností
v Českej republike. Členstvo v Prosperite nám zabezpečuje stabilitu a posúva naše pôsobenie
na medzinárodnú úroveň aj v rámci investičného a kapitálového trhu.
V portfóliu Akademického holdingu sú:
• Paneurópska vysoká škola
• Vysoká škola podnikání a práva v Prahe, Ostrave a Brne
• Vysoká škola obchodní v Prahe
www.chytrevzdelanie.sk
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PRACOVISKÁ PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
Asistentka rektora
Ing. Marcela Galovská
Tel.: +421 905 741 097
+421 248208-803
e-mail: rektorat@paneurouni.com

Adresa
Paneurópska vysoká škola
Rektorát
Tomášikova 20
821 02 Bratislava

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Riaditeľ: JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Tel.: +421 248208-807
e-mail: slavomir.rudenko@paneurouni.com
Ing. Radka Straková
Tel.: +421 248208-804
e-mail: radka.strakova@paneurouni.com
Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť
PhDr. Alena Mikolajová
Tel: +421 248208-804
e-mail: alena.mikolajova@paneurouni.com

Oddelenie registratúry
Ing. Ľudmila Tekulová
Tel.:+421 248208-862
e-mail: ludmila.tekulova@paneurouni.com

Oddelenie pre výskum, vedu
a grantovú politiku
PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.
Tel: +421 268203-621
e-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

Erika Hegedušová
Tel.: +421 248208-801
e-mail: erika.hegedusova@paneurouni.com

Oddelenie ľudských zdrojov
Ing. Emília Kubicová
Tel.: +421 248208-876
e-mail: emilia.kubicova@paneurouni.com

Oddelenie IT
Vedúci oddelenia: Bc. Peter Roman
Tel.: +421 905 885 751
e-mail: peter.roman@paneurouni.com

Margita Sikhartová
Tel.: +421 248208-858
e-mail: margita.sikhartova@paneurouni.com

Technická podpora (Tematínska 10)
Ing. Ľubomír Škorec
Tel.: +421 917 616 737
e-mail: lubomir.skorec@paneurouni.com
preukaz@paneurouni.com

Oddelenie marketingu a médií
Riaditeľka:
Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak, PhD.
Tel.: +421 907 165 759
e-mail: jana.zjak@paneurouni.com

Systémová integrátorka UIS
(Fakulta práva, Fakulta psychológie)
Mgr. Lenka Sekretárová
Tel.: +421 904 459 561
e-mail: lenka.sekretarova@paneurouni.com,

Mgr. Monika Kristof
Tel.: +421 917 341 742
e-mail: monika.kristof@paneurouni.com

Systémová integrátorka UIS
(Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta
masmédií, Fakulta informatiky)
Silvia Havranová
Tel.: +421 917 521 298
e-mail: silvia.havranova@paneurouni.com

Mgr. Katarína Holetzová
Tel.: 421 903 244 898
e-mail: katarina.holetzova@paneurouni.com
Mgr. Viktor Kamenický
Mediálne centrum
Tel.: + 421 903 403 680
e-mail: viktor.kamenicky@paneurouni.com

Oddelenie správy budov
Ing. Karol Niton
Tel: +421 911 708 060
e-mail: spravca@paneurouni.com
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AKADEMICKÁ KNIŽNICA PEVŠ NA TOMÁŠIKOVEJ UL.
Informácie – knižničné služby
Tel.: +421 248208-844
e-mail: kniznica@paneurouni.com
http://www.paneurouni.com/veda/
akademicka-kniznica/

Adresa
Knižnica PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2

Vedúca knižnice
a evidencia publikačnej činnosti
Mgr. Jana Galbavá
Tel.: + 421 248208-810
e-mail: jana.galbava@paneurouni.com
Katalogizácia knižného fondu a periodík
Ing. Zuzana Mihalíková
Tel.: +421 248 208 859
e-mail: zuzana.mihalikova@paneurouni.com

AKADEMICKÁ KNIŽNICA PEVŠ NA TEMATÍNSKEJ UL.
Informácie – Knižničné služby
Tel.: +421 268203-634
e-mail: kniznica.fep@paneurouni.com
Evidencia publikačnej činnosti
Mgr. Jana Galbavá
Tel.: +421 268203-602
e-mail: jana.galbava@paneurouni.com
Akvizícia a ohlasy na publikačnú činnosť
Ing. Alica Vašinová
Tel.: +421 268203 602
e-mail: alica.vasinova@paneurouni.com
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Adresa
Knižnica PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava

PONUKA ŠTÚDIA
• Ekonomika a manažment podnikania (Bc.)
• Ekonomika a manažment medzinárodného
podnikania (Ing.)
• Rozvoj ľudských zdrojov – Strategické riadenie
pre manažérov a podnikateľov (MBA)
• Ekonomika a manažment medzinárodného
podnikania (PhD.)

ŠTUDIJNÉ ZAMERANIA
• Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo
• Manažment startupov

PRÍHOVOR
Milé študentky, milí študenti,
dňom zápisu na štúdium študijného programu, ktorý ste si
zvolili, ste oficiálne vstúpili do akademickej obce našej vysokej
školy a stali ste sa riadnymi študentmi vysokej školy so všetkými
právami a povinnosťami, ktoré určuje zákon o vysokých školách a študijný poriadok upravujúci Vaše štúdium.
Uskutočnili ste veľmi zodpovedné rozhodnutie vo svojom
živote, ktoré Vám bude vo Vašom štúdiu otvárať nové obzory
poznania, významne kreovať Vašu osobnosť a pripravovať Vás
na profesijný život. Úprimne ma teší, že ste sa rozhodli študovať Vami zvolený študijný program práve na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ, ktorá vstupuje v akademickom roku
2017/2018 do trinásteho roku svojej existencie.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bude fakulta svojim študentom v súlade s Bolonskou deklaráciou poskytovať vzdelávacie programy na prvom, druhom, i treťom vzdelávacom stupni. V študijnom programe Ekonomika a manažment podnikania zabezpečujeme vzdelávanie na bakalárskom stupni. Úspešní absolventi bakalárskeho vzdelávacieho stupňa majú
možnosť pokračovať v štúdiu na druhom, inžinierskom vzdelávacom stupni v študijnom programe
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania. Výučba na oboch stupňoch je poskytovaná
v dennej i externej forme. Absolventom štúdia sú udeľované akademické tituly bakalár (Bc.), resp.
inžinier (Ing.).
Najvyšším stupňom vzdelávania na našej fakulte je doktorandské štúdium, ktoré fakulta poskytuje
v študijnom odbore Medzinárodné podnikanie v dennej i externej forme vzdelávania. Absolventi získavajú akademický titul PhD. Všetky poskytované študijné programy sú akreditované.
Absolventi našej fakulty nachádzajú uplatnenie v domácich, zahraničných i nadnárodných spoločnostiach, v poradenských firmách, verejnom sektore a ďalších inštitúciách. Nadobudnuté vedomosti a schopnosti im vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií
a prejavujú sa v ich kariérnom raste. Napriek tomu, že prví absolventi ukončili štúdium na fakulte iba
pred dvanástimi rokmi, mnohí z nich už zastávajú dôležité pozície v manažérskej praxi.
Všetky doterajšie výsledky a úspechy vnímame ako dôsledok spolupráce učiteľov a študentov,
ako i rozvíjania vzťahov s absolventmi a ďalšími dôležitými partnermi. Naším spoločným želaním je
pokračovať v úspešnom rozvoji fakulty a zvyšovaní kvality jej činnosti.
Nový akademický rok bude, obdobne, ako roky predchádzajúce, poznačený realizáciou náročných výziev a z nich vyplývajúcich úloh. Tieto úlohy vyplynú predovšetkým z pripravovaného strategického zámeru Paneurópskej vysokej školy, ktorý bol predstavený akademickej obci na jeseň minulého
roka, a v ktorom sa nadväzuje na všetko pozitívne, čo sa na našej vysokej škole realizovalo v predchádzajúcich obdobiach. V súlade so strategickými zámermi je budovaná koncepcia Fakulty ekonómie a podnikania, ktorá je orientovaná najmä na prax. Spolupráca so špičkovými firmami, spoločnosťami a odborníkmi má za cieľ úzko prepojiť našu fakultu s reálnymi požiadavkami a potrebami praxe,
a hlavne pripraviť adekvátne vzdelaných mladých odborníkov, ktorí sa budú po krátkom čase schopní
plne adaptovať v praktickom živote a uplatniť sa na domácom, ale aj na medzinárodnom trhu práce.
Pre dosiahnutie týchto náročných cieľov vytvára fakulta študentom aj potrebný časový priestor.
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V súlade s dlhodobými rozvojovými zámermi sa preto mení a modernizuje aj obsah i štruktúra vzdelávacích programov. Vzdelávacie programy fakulty sú zostavené tak, že sú v nich zastúpené predmety
povinné, povinne voliteľné, ako aj výberové predmety.
Cieľavedome sa pritom znižuje rozsah povinnej kontaktnej výučby, rozširuje sa priestor pre
zastúpenie voliteľných predmetov a tým aj priestor pre vyššiu aktivitu a individuálnu prácu študentov s dôrazom na vytváranie priestoru pre seminárne formy prezentácie individuálnych študijných
výsledkov. Táto forma štúdia je podporovaná disponibilnou výpočtovou technikou, internetovou
technológiou, ako aj relevantnými zdrojmi študijnej literatúry. Zavádzame nové vyučovacie metódy
vo forme prípadových štúdií, projektov, prezentácií a e-learningové vzdelávanie. Naši študenti žijú
v multimediálnom prostredí a získavajú informácie z moderných informačných systémov.
Od našich študentov očakávame nielen dôsledné plnenie základných študijných povinností, ale aj
rešpektovanie princípov akademickej zodpovednosti a čestného konania tak vo výučbovom procese,
ako aj v procese prezentácie, overovania a hodnotenia ich vedomostí.
Pri realizácii našich vzdelávacích zámerov sa opierame o akademicky i morálne vyspelý kolektív učiteľov fakulty, v radoch ktorých sú tak naši interní pracovníci, ako aj renomovaní vysokoškolskí učitelia z viacerých univerzitných pracovísk stredoeurópskeho priestoru. Do vzdelávacieho procesu prinášajú nielen svoje dlhodobé pedagogické skúsenosti, ale aj výsledky bohatej výskumnej
a publikačnej činnosti. Sme presvedčení, že ich podiel na formovaní vzdelanostného profilu našich študentov a absolventov bude viditeľný a že ho naši študenti dokážu aj objektívne oceniť
a zhodnotiť.
Našim študentom umožňujeme štúdium v zahraničí prostredníctvom podprogramu Erazmus.
Cieľom mobility je umožniť jazykový, kultúrny a vzdelanostný prínos pre našich študentov, ako aj študentov z iných európskych krajín, podporiť spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami a obohatiť
vzdelávacie prostredie hostiteľských inštitúcií, a prispieť k rozvoju spoločnosti prostredníctvom vysoko
kvalifikovaných, otvorených a medzinárodne skúsených mladých ľudí ako budúcich odborníkov.
Jednou z mimoriadne významných oblastí činností fakulty, ktorým treba aj v tomto roku venovať permanentnú pozornosť, je vedecko-výskumná oblasť. Našou snahou bude preto naďalej
podporovať kvalitnú a efektívnu vedecko-výskumnú činnosť, ktorej výsledky budú porovnateľné
a akceptovateľné nielen v národnom, ale predovšetkým v medzinárodnom rámci.
Prihováram sa k Vám na začiatku ďalšieho akademického roka a chcem vyjadriť presvedčenie,
že všetci učitelia, zamestnanci a naši študenti budú pokračovať a podporovať tvorivú atmosféru pre
všetky oblasti vysokoškolskej práce, snažiť sa o kvalitu a efektívnosť činností na fakulte. Verím, že
našou spoločnou prácou budeme prispievať k dobrému menu fakulty a Paneurópskej vysokej školy.
Štúdium na vysokej škole nie je len o úspešnom zvládnutí predpísaných študijných povinností,
ale je tiež aj o využití všetkých príležitostí, ktoré sa vyskytnú počas štúdia. Je na každom z Vás, ako
tieto príležitosti využijete. Ak budete vnímať vysokoškolské štúdium ako príležitosť a investičný potenciál, ktorý maximálne znásobíte, budete mať potom možnosť z neho čerpať po celý Váš život. Preto
je dôležité pre Vás identifikovať každú takúto príležitosť počas štúdia a urobiť pre seba viac, ako budú
vyžadovať Vaše základné povinnosti.
Milí študenti, želám Vám veľa vytrvalosti, húževnatosti, trpezlivosti a samozrejme aj radosti z dosiahnutých študijných úspechov. Využite čas strávený na fakulte čo najlepšie. Nech Vám vysokoškolské štúdium okrem povinností prinesie aj veľa nových priateľstiev, krásnych zážitkov, radosť z úspechov, ale najmä pocit hrdosti a uspokojenia z vlastnej tvorivej sebarealizácie. Nech sa Vám v štúdiu
darí, aby vysokoškolské štúdium naplnilo Vaše očakávania.
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA
dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ
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VEDENIE FAKULTY EKONÓMIE A PODNIKANIA PEVŠ
Dekan
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA
tel.: +421 268203-608
e-mail: dekan.fep@paneurouni.com
Prodekan pre vzdelávanie
a styk s verejnosťou
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
tel.: +421 268203-607
e-mail: tomas.dudas@paneurouni.com
Prodekan pre vedeckú činnosť
a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
tel.: +421 268203-653
e-mail: rastislav.rajnoha@paneurouni.com

Adresa
Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Korešpondenčná adresa
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Tajomníčka fakulty
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
tel.: +421 268203-605
e-mail: stanislava.veselovska@paneurouni.com

ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY FAKULTY
AKADEMICKÝ SENÁT
Predseda
Ing. Ivan Brezina, PhD.
Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Podpredsedníčka za študentskú časť
Ing. Mária Wožniaková
Tajomníčka
Mgr. Dagmar Ježovičová
Členovia
Zamestnanecká časť
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
Ing. Marek Csabay, PhD.
Jana Naďovičová
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Študentská časť
Mgr. Ľubica Filipová
Dalibor Kurek
Simona Magnusová
Nguyen Phuoc Hung, MSc.
Bc. Ingrida Pavlíčková

VEDECKÁ RADA
Predseda
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA
Členovia
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
doc. Ing. Jiří Dedina, CSc.
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD
doc. PhDr. Ing.Ladislav Mura, PhD.
Ing. Ivan Brezina, PhD.
Ing. Marek Csabay, PhD.
ng. Aleksandr Ključnikov, PhD.
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Externí členovia
Dr. h. c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
prof. dr. Július Horváth,PhD.
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc
doc. Ing. Ľuboš Smrčka, CSc.
JUDr. Ing. Stanislav Brečka, PhD.
Ing. Bohumil Kratochvíl
		

PRACOVISKÁ FAKULTY
Sekretariát dekana
Ing. Eva Čimová
tel.: +421 268203 606
e-mail: dekanat.fep@paneurouni.com

Študijné oddelenie
Vedúca: Ing. Jarmila Hurtošová
tel.: +421 268203-604
e-mail: studijne.fep@paneurouni.com

Referentka pre doktorandské štúdium
PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.
tel.: +421 268203-621
e-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

Jana Naďovičová - referentka študijného
oddelenia FEP:
tel.: +421 268203-610
e-mail: jana.nadovicova@paneurouni.com
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ÚSTAVY FAKULTY EKONÓMIE A PODNIKANIA PEVŠ
ÚSTAV EKONOMIKY
Vedúci ústavu
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
tel.: +421 268203-653
e-mail: beata.stehlikova@paneurouni.com
Pracovníci ústavu
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Ing. Ivona Ďurinová, PhD.
prof. Ing. Dr. Július Horváth, PhD., M.A.
doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.
Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
Ing. Viera Olvecká, PhD.
doc. PhDr. Oľga Plavková, CSc.
Ing. Monika Sobeková-Majková, PhD.
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Doktorandi
Ing. Barcík Michal
JUDr. Ing. Mazák Michal
Ing. Straková Radka
Ing. Wožniaková Mária

ÚSTAV MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA
Vedúca ústavu
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
tel.: +421 268203-653
e-mail: tamara.orlova@paneurouni.com
Pracovníci ústavu
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ing. Marek Csabay, PhD.
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.
Ing. Tomáš Halán, PhD.
Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.
Ing. Ľubomír Miček, PhD.
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
doc. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD.
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Doktorandi
PhDr. Štiglic Dušan
Nguyen Phuoc Hung, MSc.

ÚSTAV MANAŽMENTU A MARKETINGU
Vedúci ústavu
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
tel.: +421 268203-638
e-mail: frantisek.okruhlica@paneurouni.com
Pracovníci ústavu
Ing. Ivan Brezina, PhD.
doc. Ing. Jiří Dědina, Csc.
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Doktorandi
PhDr. Durda Lukáš
Mgr. Filipová Ľubica
Ing. Gablas Branislav
Ing. Martin Pafčo
MUDr. Popovič Ján
Ing. Lucia Rafajová
Mgr. Vašina Radoslav

EXTERNÍ PRACOVNÍCI
Univ. prof. Dr. Werner Clement
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.
Univ. prof. Dr. Eberhard Garbe
prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.
Ing. Ivona Ďurinová, PhD.
prof. Dr. Rainer Jesenberger
prof. JUDr. Pavol Kubíček, DrSc.
Univ. prof. Dr. Robert Kunze
Univ. prof. Dr. Peter Linnert
Univ. prof. Dr. Harald Mattfeldt
Univ. prof. Dr. Walter Sertl

Univ. prof. Dr. Alfred Stiassny
Univ. prof. DDr. MMag., Wolfgang Wiesner, PhD.
Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.
Ing. Ľubomír Miček, PhD.
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
Ing. Viera Olvecká, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Ing. Michal Fabuš, PhD.
Ing. Tomáš Halán, PhD.
Dr. Johannes N. Sääf
Dipl. Hdl. Dr. Mgr. Dipl. Kfm. Jörg Schütze
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PROFIL ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy je koncipované ako:
• 3-ročné (4-ročné v externej forme) bakalárske štúdium (ukončené udelením akademického
titulu “bakalár”), na ktoré nadväzujú
• 2-ročné (2,5 ročné v externej forme) inžinierske štúdium (ukončené udelením akademického titulu “inžinier”) a
• 3-ročné denné doktorandské štúdium (ukončené udelením akademického titulu “philosophiae doctor”).
Štúdium sa člení na ročníky a semestre. Študijný program rozlišuje 3 skupiny predmetov:
povinné, povinne voliteľné a výberové predmety.povinné, povinne voliteľné a výberové predmety.

ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY
1. STUPEŇ
Študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku
Študijný program: Ekonomika a manažment podnikania
2. STUPEŇ
Študijný odbor: Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
3. STUPEŇ
Študijný odbor: Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA BAKALÁRSKEHO
ŠTUDIJNÉHO ODBORU EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Študijný program „Ekonomika a manažment podnikania“ je zaradený do študijného odboru
„Ekonomika a manažment podniku“. Tento študijný odbor patrí do sústavy študijných odborov
spravovaných Ministerstvom školstva SR pod poradovým číslom 3.3.16 a tvorí oblasť poznania
(§ 50, ods.1 Zákona č. 131/2002 Z. z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51, ods. 1 Zákona
č. 131/2002 Z. z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť (kompetenciu) vykonávať svoje pôvodné
povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Študijný odbor
„Ekonomika a manažment podniku“ sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr., zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:
• prvom stupni bakalárskeho štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky;
• druhom stupni inžinierskeho štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa,
že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore „Ekonomika a manažment
podniku“ alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili
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prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom odbore, možno navrhnúť študijný program
so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky;
• treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).
Absolventi študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“ sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania („Bc.“) funkcie určené pre podnikových ekonómov so znalosťami
základných ekonomických a manažérskych väzieb fungovania podniku a pripravených riešiť menej
náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Sú schopní vykonávať stredné ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku.
Po úspešnom ukončení štúdia v tomto študijnom odbore na fakulte jeho absolventi budú môcť
podľa platných predpisov pokračovať štúdiom na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania
v rámci študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“ podľa študijného programu „Ekonomika
a manažment medzinárodného podnikania“.
Po absolvovaní druhého stupňa (inžinierske, resp. magisterské štúdium), v ktorom dosiahnu titul
„Ing.“, sú absolventi školy s profilom podnikového manažéra schopní riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Disponujú znalosťami potrebnými na vedenie tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Sú schopní formulovať podnikovú politiku a stratégiu, vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažéri univerzalisti, alebo špecialisti.
Po absolvovaní tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v tomto študijnom odbore („PhD.“
- philosophiae doctor) ovládajú vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Majú znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku
v prospech jeho ekonomiky. Sú schopní vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním
o dlhodobom smerovaní podniku. Uplatnia sa na výskumných pracoviskách, ktoré hľadajú nové
teo-retické poznatky ako základ pre riešenie problémov hospodárskej praxe.

PROFIL ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO
ODBORU EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolventi študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“ bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelávania dokážu analyzovať ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí
a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu.
Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva,
medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.
Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti
z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí ako sú napr.
spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.
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ZAMERANIA V RÁMCI BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA
Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa
štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak
majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom
kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez
problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

ÚČTOVNÍCTVO, DANE A FINANČNÉ PORADENSTVO
Štúdium je zamerané na získanie poznatkov z účtovníctva podnikateľských subjektov, zo zdanenia podnikateľských subjektov a z podnikateľského rozhodovania. Zameranie je zacielená na
získanie vedomostí, na základe ktorých možno vykonávať funkcie určené pre podnikových ekonómov, manažérov vo vlastných firmách so základnou znalosťou ekonomických a manažérskych
vzťahov. Štúdium pripraví ekonóma na oblasť účtovníctva, daní a finančného poradenstva. Dokáže
tak analyzovať a riešiť teoretické a praktické problémy v uvedených oblastiach, bez ktorých nemôže existovať žiaden podnikateľský subjekt.
Absolvent sa uplatní najmä v malých a stredných podnikoch, v súkromnom sektore, ale aj
v medzinárodnom prostredí – v podnikoch so zahraničnou účasťou alebo v zahraničných firmách
na pozíciách stredného manažmentu. Absolvent dokáže vyhodnocovať, analyzovať a navrhovať
vhodné postupy pre účtovnú, daňovú a poradenskú oblasť. V podnikateľskom subjekte je schopný
zostaviť účtovnú závierku, vyčísliť základ dane a posúdiť daňovú povinnosť. V interakcii s odborníkmi z praxe dokáže riešiť zložitejšie problémy v oblasti účtovníctva, daní a finančného poradenstva. Má tiež znalosti z finančného účtovníctva a vie analyzovať účtovnú závierku a riešiť konkrétne
problémy z praxe podnikov. Zároveň dokáže poskytovať finančné poradenstvo pre malé a stredné
podniky. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

MANAŽMENT STARTUPOV
Startupisti, ktorí sa vzdelávajú, dokážu podľa svetových prieskumov zarobiť až 7-násobok priemerného platu. Potrebné vzdelanie zabezpečí študijné zameranie Manažment startupov. Orientuje
sa na problematiku začínajúcich inovatívnych podnikov s potenciálom globálneho rastu a umožňuje
im nahliadnuť do systémov ich fungovania. Pripraví ich na potenciálne problémy, ktoré startupistov
a mladých začínajúcich podnikateľov na Slovensku ohrozujú.
Zameranie pripraví absolventa na to ako čeliť ekonomickým a manažérskym výzvam startupov
a malých začínajúcich firiem. Po úspešnom ukončení štúdia bude zvládať problematiku riadenia podniku a vedieť, ako myslieť globálne a realizovať v podniku expanziu i prienik na zahraničné trhy. Absolvent si vie vypracovať konkurenčnú analýzu, ale aj pripraviť životaschopný biznis plán a zabezpečiť
získavanie financií na nevyhnutný rast. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa
študent certifikát.

22

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA MAGISTERSKÉHO
ŠTUDIJNÉHO ODBORU MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
„Medzinárodné podnikanie“ je študijným odborom, ktorý je vedený v sústave študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR pod poradovým číslom 3.3.18, ako oblasť poznania
(§ 50 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona
č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť - kompetenciu vykonávať činnosti s podporou
vedeckých metód poznania z oblasti zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií.
Študijný odbor „Medzinárodné podnikanie“ sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:
• druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá
sa, že uchádzač o štúdium ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore „Ekonomika
a manažment podniku“ alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3. V podmienkach štúdia na tejto fakulte pôjde o ukončenie
prvého stupňa v študijnom odbore 3.3.16 „Ekonomika a manažment podniku“;
• treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) Predpokladá sa, že uchádzač o 3. stupeň
štúdia ukončil druhostupňové štúdium v študijnom odbore „Medzinárodné podnikanie“
alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov
3.3 alebo v študijnom odbore 3.3.16.
Absolventi študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“ sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie:
• manažéra v oblasti realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií vo
firmách, finančných inštitúciách, decíznej sfére a štátnej službe - 2. stupeň;
• vedeckého pracovníka v oblasti medzinárodných podnikateľských aktivít a riadiacich procesov - 3. stupeň.
Manažér v oblasti realizácie medzinárodno-podnikových operácií, resp. realizácie operácií
medzinárodného podniku, je schopný vykonávať všetky výkonné, prípadné manažérske funkcie
v predmetnej oblasti, pozná metódy realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných
operácií, je schopný kreovať a tvorivo aplikovať svoje poznatky pri riešení konkrétnych ekonomických problémov súvisiacich s medzinárodnými podnikateľskými aktivitami SR.
Vedecký pracovník v odbore „Medzinárodné podnikanie“ ovláda vedecké metódy v predmetnej oblasti výskumu, je schopný vedecky analyzovať problémy a formulovať riešenia konkrétnych
situácií firiem a ich adaptácie na vývoj vo vonkajšom ekonomickom prostredí.
Akreditácia študijného programu “Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania”
a jeho zaradenie do sústavy študijných programov v rámci študijného odboru 3.3.18 „Medzinárodné podnikanie” nadväzujú na uvedené požiadavky študijného odboru s cieľom zabezpečiť na
fakulte vzdelávanie a vedecký výskum v oblasti ekonomicko-podnikateľských vedných disciplín.
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PROFIL ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO
ODBORU MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore „Medzinárodné podnikanie“ sú
pripravovaní na to, aby boli schopní na potrebnej profesionálnej úrovni vykonávať všetky výkonné,
príp. manažérske funkcie v predmetnej oblasti. Obsah i charakter ich štúdia im umožňuje získať
rozsiahle vedomosti a osobné odborné predpoklady kompetentne riešiť konkrétne úlohy zadávané
hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získané profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce predurčujú absolventov študijného odboru na riadiacu prácu, postupne na všetkých stupňoch riadenia. Profil absolventov odboru „Medzinárodné podnikanie“ vychádza z vecných a systémových predpokladov úspešného
zvládnutia komplexu všeobecnejších vedomostí najmä zo svetovej ekonomiky, medzinárodného
obchodu, stratégie a taktiky medzinárodného podnikania, medzinárodného marketingu, tendencií
vývoja konkrétnych medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít.
S rastúcou internacionalizáciou podnikania rastie aj význam medzinárodných logistických
systémov v najširšom slova zmysle. Preto sú absolventi špecializácie medzinárodné podnikanie
aj vysoko kvalifikovanými ekonomickými odborníkmi schopnými analyzovať, hodnotiť a tvorivo riešiť alternatívne spôsoby organizácie a riadenia medzinárodných logistických systémov, zvládnuť
štruktúru sieťových vzťahov a procesov v medzinárodnej logistike.
Rovnako významnou súčasťou úspešného uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi je ich
príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne
činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe. Po absolvovaní štúdia ovládajú techniky zahraničnoobchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, sú oboznámení s domácou a zahraničnou legislatívou a právnymi úpravami.
Nakoľko sa časť štúdia na fakulte realizuje v cudzom jazyku (na druhom stupni na Fakulte
ekonómie a podnikania výučba predmetov zahraničnými lektormi prebieha bez jazykového prekladu), alebo aj v zahraničí, absolventi budú schopní na potrebnej profesionálnej úrovni vykonávať svoju prácu v medzinárodnom prostredí, medzinárodných organizáciách, inštitúciách
a vo firmách pôsobiacich v tomto prostredí. K rozhodujúcim schopnostiam a zručnostiam okrem
uvedených možno ďalej zaradiť tvorivosť, schopnosť viest’ ľudí, samostatnosť, schopnosť koordinácie, cieľavedomosť, podnikavosť, predvídavosť, prispôsobivosť, ale i zmysel pre osobnú zodpovednosť a ďalšie.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DOKTORANDSKÉHO
ŠTUDIJNÉHO ODBORU MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
Študijný program tretieho stupňa „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“
vedený v sústave študijných programov v rámci študijného odboru 3.3.18 „Medzinárodné podnikanie“ bol zaradený do programov fakulty s cieľom zabezpečiť vzdelávanie a vedecký výskum
v oblasti ekonomicko-podnikateľských vedných disciplín. Jadro znalostí v rámci tretieho stupňa
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štúdia v odbore „Medzinárodné podnikanie“ vychádza z obsahu vedného odboru „Medzinárodné
podnikanie“ (International Business).
a) Študijná časť študijného programu:
Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:
Analyticko–syntetické fundamenty skúmania ekonomických a medzinárodných podnikateľských faktorov, a to vo vzájomných súvislostiach, prepojeniach i antagonizmoch. Využívanie matemati-ckých a štatistických metód, skúmanie konjunkturálnych vplyvov na vývoj v predmetnej
problematike, ich kvantifikácia a iné. Koncipovanie prípadových štúdií riešiacich konkrétne podnikateľské situácie v jednotlivých oblastiach medzinárodného podnikania. K nosným témam jadra
znalostí možno zaradiť poznatky z problematiky makroekonomickej teórie v oblasti medzinárodného podnikania, mikroekonomickej teórie v oblasti medzinárodného podnikania, medzinárodného
podnikania v reprodukčnom procese, postavenia firmy alebo podniku a jeho adaptácie na vývoj vo
vonkajšom ekonomickom prostredí, systému svetovej ekonomiky a jej globalizácie, vývoja jednotlivých aspektov medzinárodného obchodu, strategického marketingu a jeho úloh v rozvoji firmy,
medzinárodného platobného styku a medzinárodných menových vzťahov, práva v trhovej ekonomike, techniky operácií v zahraničnom obchode, stratégie medzinárodného podnikania, konkurencieschopnosti v medzinárodnom obchode a postavenia konkurenčných výhod, informatizácie
a e–businessu v medzinárodnom podnikaní.
Študijná časť programu má rozsah 60 kreditov.
b) Vedecká časť študijného programu obsahuje:
• skúmanie rôznych vedeckých problémov z problematiky medzinárodného podnikania,
• výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z daného odboru,
• spracovanie informácií a ich prezentácia na vedeckých zasadnutiach a v publikačných výstupoch,
• vypracovanie prípadovej štúdie, ktorá na príslušnej úrovni generovanej 3. stupňom vzdelania
v študijnom odbore „Medzinárodné podnikanie“ prezentuje nadobudnuté vedecko-výskumné
poznatky a novozískané manažérske zručnosti, obhajoba dizertačnej práce (riešenie nového
problému, resp. rozpracovanie prístupov k riešeniu existujúceho problému).
Vedecká časť programu má rozsah 120 kreditov.

PROFIL ABSOLVENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO
ODBORU MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
Profil absolventov tohto študijného odboru je koncipovaný súborom odborných poznatkov
a znalostí z oblasti medzinárodného podnikania. Sústreďuje sa predovšetkým na skúmanie
zložitých súvzťažností dotýkajúcich sa vývoja medzinárodného podnikateľského prostredia
a adaptačných procesov firiem a podnikov. Skutočnosť, že predmetom vedeckého skúmania je
svojím obsahom interdisciplinárna oblasť ekonomiky, podliehajúca neustálym vývojovým zmenám, si vynucuje veľmi pružnú vnútornú reagenciu v tvorbe obsahu tohto stupňa štúdia. Predpokladá sa, že absolventi tretieho stupňa vzdelávania sú vysoko kvalifikovanými, profesijne všestranne pripravenými odborníkmi, ktorí úspešným ukončením tohto štúdia nadobudnú najvyššiu úroveň
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v predmetnej problematike. Svoje uplatnenie nachádzajú nielen v oblasti vedeckej práce na univerzitách, výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií, ale aj
ako špičkoví odborníci vo firmách, finančných inštitúciách a obchodných organizáciách. Osobitné
uplatnenie sa predpokladá v rôznych medzinárodných organizáciách, zahraničných firmách a zastúpeniach, ako aj joint ventures, verejnej správe, vládnych inštitúciách a pod.
a) Teoretické vedomosti
Absolventi tretieho stupňa študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“:
• nadobúdajú vedecké poznatky v predmetnej oblasti, erudovane analyzujú spoločensko-ekonomické, makro- a mikroekonomické súvislosti,
• formulujú odôvodnené a v praxi reálne využiteľné prístupy k riešeniu problémov v oblasti medzinárodného podnikania.
Z uvedeného dôvodu sa doktorandské štúdium orientuje na získavanie poznatkov z týchto odborných okruhov: Svetová ekonomika a jej globalizácia; Medzinárodný obchod a jeho
teritoriálno-tovarové aspekty; Medzinárodný platobný styk a Medzinárodné menové vzťahy; Adaptačné procesy podnikateľskej sféry na vývoj vo vonkajšom ekonomickom prostredí; Konkurenčné
výhody a ich úloha v ekonomike.
b) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolventi tretieho stupňa odboru „Medzinárodné podnikanie“:
• si osvojujú zásady práce a jej organizácie v oblasti vedy a výskumu, schopnosť analyzovať
ekonomické problémy a formulovať ich možné riešenia, tímovú prácu, schopnosť kvalifikovane obhajovať svoje návrhy na riešenie konkrétnych ekonomických situácií, navrhovať strategické riešenia zohľadňujúce makro a mikroekonomické súvislosti a iné,
• rozvíjajú študijný odbor „Medzinárodné podnikanie“ a jeho jednotlivé aspekty v oblasti jeho
vedecko-výskumného zázemia, ako aj v oblasti jeho realizačného inštrumentária.
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ŠTÚDIUM – INFORMÁCIE O KREDITOVOM SYSTÉME
Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov študenta definuje skúšobný poriadok
PEVŠ, odkaz na ktorý sa nachádza na konci tohto sprievodcu štúdiom. Pri zápise predmetov študent
vychádza zo študijného plánu a podmienky voľby predmetov, odporúčané následnosti, kapacitné a
časové ohraničenie. Pri tvorbe študijného plánu na akademický rok si študent povinne zapisuje: všetky povinné predmety určené učebným plánom, určený počet predmetov z jednotlivých skupín povinne voliteľných a výberových predmetov.
Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo na jeho
riadne skončenie.
Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom
kreditov hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade s
pravidlami stanovenými v študijnom programe a zároveň umožňuje študentovi podieľať sa na tvorbe
svojho študijného plánu.
Minimálny počet kreditov je potrebné získať v predmetoch, ktoré sú pre daný akademický rok
študentovi riadne predpísané akreditovaným študijným plánom v prípade štandardnej dĺžky štúdia,
alebo v predmetoch, ktoré má študent zapísané v prípade rozloženia štúdia nad rámec štandardnej
dĺžky štúdia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Do minimálneho počtu kreditov potrebných na ďalší postup v štúdiu sa nezapočítavajú kredity z predmetov
prenesených z nižšieho ročníka.
Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na:
• povinné predmety - ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania študijného
programu alebo jeho časti,
• predmety povinne voliteľné - podmienkou úspešného absolvovania študijného programu
alebo jeho časti je absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto skupiny podľa výberu
študenta,
• výberové predmety - sú to všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo v ponuke
študijných programov iných fakúlt.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018
I. STUPEŇ ŠTÚDIA - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
ZIMNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Zápisy študentov

7.9.2017 – 22.9.2017

Otvorenie akademického roka

26.9.2017

Trvanie semestra

25.9.2017 – 4.2.2018

Výučba – denné štúdium

25.9.2017 – 15.12.2017

Konzultácie – externé štúdium

30.9.2017 – 16.12.2017

Skúškové obdobie zimného semestra (vrátane
obdobia na predtermíny) – denné a externé štúdium

11.12.2017 – 3.2.2018

Vianočné prázdniny

20.12.2017 – 1.1.2018

Štátne sviatky počas semestra

1. 9. 2017 (piatok), 15. 9. 2017 (piatok),
1. 11. 2017 (streda), 17 .11. 2017 (piatok)

LETNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Trvanie semestra

5.2.2018-30.6.2018

Výučba – denné štúdium
- pre 1. a 2. ročník I. stupeň
- pre 3. ročník I. stupeň

5.2.2017 – 27.4.2018
5.2.2017 – 13.4.2018

Konzultácie – externé štúdium
- pre 1. a 2. ročník I. stupeň
- pre 3. ročník I. stupeň

10.2.2018 – 28.4.2018
10.2.2018 – 14.4.2018

Skúškové obdobie denné a externé štúdium
(vrátane obdobia na predtermíny):
- pre 1. a 2. ročník I. stupeň
- pre 3. ročník I. stupeň

23.4.2018 – 30.6.2018
9.4.2018 – 5.5.2018

Odovzdanie záverečných bakalárskych prác
(I. stupeň)

22.4.2018

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu (I. stupeň)

11.6.2018 – 14.6.2018

Promócie absolventov

3.7.2018 – 4.7.2018

Veľkonočné prázdniny

30.3. 2018 – 2.4. 2018

Štátne sviatky počas semestra

6.1.2018 (sobota), 1.5. 2018 (utorok)
8.5. 2018 (utorok)

Obdobie hlavných prázdnin

1. 7. 2018 – 31.8.2018

Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 21.8.2018 – 23.8.2018
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II. STUPEŇ ŠTÚDIA – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
ZIMNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Zápisy študentov

7.9.2017 – 22.9.2017

Otvorenie akademického roka

26.9.2017

Trvanie semestra

25.9.2017 – 3.2.2018

Výučba – denné štúdium

25.9.2017 – 15.12.2017

Konzultácie – externé štúdium

30.9.2017 – 16.12.2017

Skúškové obdobie zimného semestra
(vrátane obdobia na predtermíny)
– denné a externé štúdium

11.12.2017 – 3.2.2018

Vianočné prázdniny

20.12.2017 – 1.1.2018

Štátne sviatky počas semestra

1. 9. 2017 (piatok), 15. 9. 2017 (piatok),
1. 11. 2017 (streda), 17 .11. 2017 (piatok)

LETNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Trvanie semestra

5.2.2018 – 30.6.2018

Výučba – denné štúdium
- pre 1. ročník II. stupeň
- pre 2. ročník II stupňa

5.2.2017 – 27.4.2018
5.2.2017 – 13.4.2018

Konzultácie – externé štúdium
- pre 1. ročník II. stupeň
- pre 2. ročník II stupňa

10.2.2018 – 28.4.2018
10.2.2018 – 14.4.2018

Skúškové obdobie denné a externé štúdium
(vrátane obdobia na predtermíny):
- pre 1. ročník II. stupeň
- pre 2. ročník II stupňa

23.4.2018 – 30.6.2018
9.4.2018 – 5.5.2018

Odovzdanie záverečných diplomových prác
(II. stupeň)

8.4.2018

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu
(II. stupeň)

21.5.2018 – 24.5.2018

Promócie absolventov

3.7.2018 – 4.7.2018

Veľkonočné prázdniny

30.3. 2018 – 2.4. 2018

Štátne sviatky počas semestra

6.1.2018 (sobota), 1.5. 2018 (utorok)
8.5. 2018 (utorok)

Obdobie hlavných prázdnin

1. 7. 2018 – 31.8.2018

Opravný termín štátnych skúšok I. stupeň / II. stupeň 21.8.2018 – 23.8.2018

Z dôvodu predĺženia externej formy štúdia na 2,5 roka sa budú záverečné práce odovzdývať az
v AK 2018/2019.
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III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
ZIMNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Zápisy študentov

11.9.2017 – 15.9.2017

Otvorenie akademického roka

26.9.2017

Trvanie semestra

25.9.2017 – 3.2.2018

Konzultácie

25.9.2017 – 15.12.2017

Skúškové obdobie zimného semestra

11.12.2017 – 3.2.2018

Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej
práce (jesenný termín)

do 30.9.2017

Obhajoby dizertačných prác (jesenný termín)

11.12.2017 – 15.12.2017

Vianočné prázdniny

20.12.2017 – 1.1.2018

Štátne sviatky počas semestra

1. 9. 2017 (piatok), 15. 9. 2017 (piatok),
1. 11. 2017 (streda), 17 .11. 2017 (piatok)

LETNÝ SEMESTER

OBDOBIE

Trvanie semestra

5.2.2018 – 30.6.2018

Konzultácie

5.2.2017 – 27.4.2018

Skúškové obdobie letného semestra

23.4.2018 – 30.6.2018

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku

do 2.4.2018

Dizertačné skúšky

14.5. 2018 – 18.5. 2018

Prihlásenie sa na záverečnú obhajobu dizertačnej
práce (jesenný termín)

do 11.6.2018

Obhajoby dizertačných prác (letný termín)

20.8. 2018 – 24.8. 2018

Veľkonočné prázdniny

30.3. 2018 – 2.4. 2018

Štátne sviatky počas semestra

6.1.2018 (sobota), 1.5. 2018 (utorok)
8.5. 2018 (utorok)

Obdobie hlavných prázdnin

1. 7. 2018 – 31.8.2018
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ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA
Študijný odbor:
Študijný program:

Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a manažment podnikania

Dĺžka štúdia:
3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

1. - 2. ROČNÍK
SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

1

PP

Matematika I.

5

4

2

PP

Informatika

5

4

3

PP

Podniková ekonomika

5

4

4

PP

Ekonomická teória

5

4

5

PP

Základy práva

5

4

6

PV

Ekonomická komunikácia AJ/NJ I.

5

4

7

PP

Štatistika

5

4

8

PP

Manažment

5

4

9

PP

Marketing

5

4

10

PP

Mikroekonómia

5

4

PV

Hospodárska politika
Mikroekonómia rodiny

5

4

12

PV

Ekonomická komunikácia AJ/NJ II.

5

4

13

PP

Účtovníctvo

5

4

14

PP

Podnikové financie

5

4

15

PP

Financie

5

4

16

PP

Finančná analýza

5

4

17

PP

Makroekonómia

5

4

18

PV

Ekonomická komunikácia AJ/NJ III.

5

4

19

VP

Výberový predmet 1

2

2

20

PP

Podnikové plánovanie

5

4

21

PP

Podnikateľské rozhodovanie

5

4

22

PP

Medzinárodný obchod

5

4

23

PP

Seminár k záverečnej práci I

2

2

24

PV

Manažérska etika
Obchodné právo

5

4

25

PV

Ekonomická komunikácia AJ/NJ IV.

5

4

26

VP

Výberový predmet 2

2

2

11

1

2

3

4

5

6
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P.Č.

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

1. - 2. ROČNÍK
P.Č.

KREDITY

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

27

PP

Daňovníctvo

5

4

28

PP

Kontroling

5

4

29

PP

Svetová ekonomika

5

4

30

PP

Manažment ľudských zdrojov

5

4

31

PP

Bankovníctvo

5

4

32

PP

Seminár k záverečnej práci II

2

2

33

VP

Výberový predmet 3

2

2

34

PP

Podnikanie v malých a stredných podn.

5

4

35

PP

Seminár k záverečnej práci III

2

2

36

PV

Manažérske cvičenia
Manažment výroby

5

4

37

VP

Výberový predmet 4

2

2

38

VP

Výberový predmet 5

2

2

39

VP

Výberový predmet 6

2

2

40

PP

Štátna záverečná skúška

12

1

2

3

4

5

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. STUPEŇ

Legenda:
PP – povinný predmet, PV – povinne- voliteľný predmet, VP – výberový predmet.
Všetky predmety sú ukončené skúškou. Predmety Seminár k záverečnej práci I/II/III sú ukončené zápočtom kreditov.
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Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a manažment podnikania

Dĺžka štúdia:
4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

1. - 2. ROČNÍK
P.Č.

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

1

PP

Matematika I.

5

20

2

PP

Ekonomická teória

5

20

3

PP

Podniková ekonomika

5

20

4

PV

Ekonomická komunikácia
AJ/NJ I.

5

16

5

PP

Štatistika

5

20

6

PP

Manažment

5

20

7

PP

Marketing

5

20

8

PV

Manažérska etika
Obchodné právo

5

16

9

PV

Hospodárska politika
Mikroekonómia rodiny

5

16

10

PP

Informatika

5

20

11

PP

Základy práva

5

20

12

PP

Účtovníctvo

5

20

PV

Ekonomická komunikácia
AJ/NJ II.

5

16

14

VP

Výberový predmet 1

2

16

15

PP

Mikroekonómia

5

16

PP

Podnikové financie

17

PP

Podnikateľské
rozhodovanie

5

20

18

PV

Ekonomická komunikácia
AJ/NJ III.

5

16

19

VP

Výberový predmet 2

2

16

20

PP

Financie

5

21

PP

Finančná analýza

22

PP

Makroekonómia

5

20

PV

Ekonomická komunikácia
AJ/NJ IV.

5

16

24

VP

Výberový predmet 3

2

16

25

PP

Podnikové plánovanie

5

20

26

PP

Medzinárodný obchod

5

20

13

23

1

2

3

4

5

6

7

8

20
20

20
20
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Študijný odbor:
Študijný program:

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. STUPEŇ - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

1. - 2. ROČNÍK
P.Č.

KREDITY

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

27

PP

Daňovníctvo

5

20

28

PP

Seminár k záverečnej
práci I

2

8

29

VP

Výberový predmet 4

2

16

30

PP

Kontrolling

5

20

31

PP

Svetová ekonomika

5

20

32

PP

Manažment ľudských
zdrojov

5

20

33

PP

Seminár k záverečnej
práci II

2

8

34

PV

Výberový predmet 5

2

16

35

PP

Bankovníctvo

5

20

36

PP

Podnikanie v malých a
stredných podn.

5

20

37

PP

Seminár k záverečnej
práci III

2

16

38

PV

Manažérske cvičenia
Manažment výroby

5

16

39

VP

Výberový predmet 6

2

16

40

PP

Štátna záverečná skúška

12

1

2

3

4

5

6

7

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. STUPEŇ

Legenda:
PP – povinný predmet, PV – povinne- voliteľný predmet, VP – výberový predmet.
Všetky predmety sú ukončené skúškou. Predmety Seminár k záverečnej práci I/II/III sú ukončené zápočtom kreditov.
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Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a manažment podnikania

Dĺžka štúdia:
3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

3. ROČNÍK
P.Č.

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

1
2

PP
PP

Matematika I.
Informatika

6
6

4
4

3

PP

Podniková ekonomika

6

4

4

PP

Makroekonómia

6

4

5

PP

Obchodné právo

6

4

6

PV

Hospodárska politika
Matematika II.
Mikroekonómia rodiny

6

4

7

PP

Štatistika

6

4

8

PP

Manažment

6

4

9

PP

Marketing

6

4

10

PP

Mikroekonómia

6

4

11

PP

Účtovníctvo

6

4

12

PP

Podnikové financie

6

4

13

PP

Financie

6

4

14

PP

Bankovníctvo

6

4

15

PP

Finančná analýza

6

4

16

PP

Podnikové plánovanie

6

4

17

PP

Podnikateľské rozhodovanie

6

4

18

PP

Medzinárodný obchod

6

4

19

PV

Sociológia
Právo EÚ
Finančná matematika

6

4

20

PP

Záverečná práca 1

6

2

1

2

3

4

5

6
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Študijný odbor:
Študijný program:

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

3. ROČNÍK
P.Č.

NÁZOV PREDMETU

21

PP

Daňovníctvo

6

4

22

PP

Kontroling

6

4

PV

Svetová ekonomika
Manažment ľudských zdrojov

6

4

24

VP

Výberový predmet 1

6

4

25

PP

Záverečná práca 2

6

2

26

PV

Podnikanie v malých a stredných
podnikoch
Manažérske cvičenia

6

4

27

VP

Výberový predmet 2

6

4

28

VP

Výberový predmet 3

6

4

29

VP

Výberový predmet 4

6

4

30

PP

Záverečná práca 3

6

2

23

KREDITY

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)

KÓD

1

2

3

4

5

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. STUPEŇ

Legenda:
PP – povinný predmet, PV – povinne- voliteľný predmet, VP – výberový predmet.
Všetky predmety sú ukončené skúškou. Seminár zo záverečnej bakalárskej práce (predmet Záverečná práca v 4.-6.
semestri) je ukončený zápočtom kreditov. V 2.-5. semestri študent absolvuje štvorsemestrálnu jazykovú prípravu.
V prípade získania pozitívneho hodnotenia (A-E) môže študent požiadať o uznanie každého semestrálneho bloku za
výberový predmet v 3. ročníku. Študenti úspešne absolvujúci všetky 4 semestre jazykového štúdia majú možnosť
uchádzať sa o certifikát UNICERT.
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Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a manažment podnikania

Dĺžka štúdia:
4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

3. ROČNÍK
P.Č.

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

1
2

PP
PP

Matematika I.
Informatika

6
6

12
12

3

PP

Podniková ekonomika

6

12

4

PP

Makroekonómia

6

12

5

PP

Obchodné právo

6

12

6

PV

Hospodárska politika
Matematika II.
Mikroekonómia rodiny

6

12

7

PP

Štatistika

6

12

8

PP

Manažment

6

12

9

PP

Marketing

6

12

10

PP

Mikroekonómia

6

12

11

PP

Účtovníctvo

6

12

12

PP

Podnikové financie

6

12

13

PP

Financie

6

12

14

PP

Bankovníctvo

6

12

15

PP

Finančná analýza

6

12

16

PP

Podnikové plánovanie

6

12

17

PP

Podnikateľské rozhodovanie

6

12

18

PP

Medzinárodný obchod

6

12

19

PV

Sociológia
Právo EÚ
Finančná matematika

6

12

20

PP

Záverečná práca 1

6

12

1

2

3

4

5

6
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EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

Študijný odbor:
Študijný program:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. STUPEŇ

ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. STUPEŇ - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

3. ROČNÍK
P.Č.

KREDITY

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

21

PP

Daňovníctvo

6

12

22

PP

Kontroling

6

12

23

PV

Svetová ekonomika

6

12

24

VP

Manažment ľudských zdrojov

6

12

25

PP

Výberový predmet 1

6

12

26

PV

Podnikanie v malých a stredných
podnikoch
Manažérske cvičenia

6

12

27

VP

Výberový predmet 2

6

12

28

VP

Výberový predmet 3

6

12

29

VP

Výberový predmet 4

6

12

30

PP

Záverečná práca 3

6

12

1

2

3

4

5

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - I. STUPEŇ

Legenda:
PP – povinný predmet, PV – povinne- voliteľný predmet, VP – výberový predmet.
Všetky predmety sú ukončené skúškou. Seminár zo záverečnej bakalárskej práce (predmet Záverečná práca v 4.-6.
semestri) je ukončený zápočtom kreditov. V 2.-5. semestri študent absolvuje štvorsemestrálnu jazykovú prípravu.
V prípade získania pozitívneho hodnotenia (A-E) môže študent požiadať o uznanie každého semestrálneho bloku za
výberový predmet v 3. ročníku. Študenti úspešne absolvujúci všetky 4 semestre jazykového štúdia majú možnosť
uchádzať sa o certifikát UNICERT.
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POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
KÓD NÁZOV PREDMETU

SEMESTER

študent si vyberá v zimnom semestri 1 povinne voliteľný predmet a letnom semestri 1 povinne voliteľný predmet
PV Svetová ekonomika

Zimný

PV Manažment ľudských zdrojov

Zimný

PV Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Letný

PV Manažérske cvičenia ( max 20 študentov) – iba denné štúdium

Letný

POVINNE VOLITEĽNÉ A VÝBEROVÉ PREDMETY

PONUKA POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV A VÝBEROVÝCH PREDMETOV PRE
3. ROČNÍK BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA)

VÝBEROVÉ PREDMETY
KÓD NÁZOV PREDMETU

SEMESTER

študent si vyberá v zimnom semestri 1 výberový predmet a letnom semestri 3 výberové predmety
VP1 Marketing služieb

Zimný

VP1 Ekonomická komunikácia v cudzom jazyku IV. *

Zimný

VP2 Spoločenský protokol v teórii a v praxi

Letný

VP2 Ekonomická komunikácia v cudzom jazyku II. *

Letný

VP3 Cenové rozhodovanie

Letný

VP3 Ekonomická komunikácia v cudzom jazyku III. *

Letný

VP4 Poisťovníctvo

Letný

VP4 Ekonomická komunikácia v cudzom jazyku I. *

Letný
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Pozn.:
Ak v 2 až 5 semestri študent absolvuje Ekonomickú komunikáciu v cudzom jazyku I. až IV. môže automaticky požiadať
o uznanie každého semestrálneho bloku za výberový predmet v 3. ročníku v prípade pozitívneho hodnotenia (A-E).

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA
Študijný odbor:
Medzinárodné podnikanie
Dĺžka štúdia:
2 roky
Študijný program: Ekonomika a manažment
Akademický titul: inžinier (Ing.)
		
medzinárodného podnikania
						 				

1. A 2. ROČNÍK
P.Č.

KREDITY

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA
V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

1

PP

Medzinárodné hospodárske vzťahy

5

4

2

PP

Medzinárodná obchodná politika

5

4

3

PP

Medzinárodné financie

5

4

4

PP

Strategický manažment

5

4

5

PP

Európska únia

5

4

PV

Marketingová komunikácia
Manažment inovácií

5

2

7

VP

Výberový predmet 1

2

2

8

PP

Medzinárodný marketing

5

4

9

PP

Priame zahraničné investície

5

4

10

PP

Manažment medzinárodného podnikania

5

4

11

PP

Hospodárska diplomacia

5

4

12

PP

Diplomový seminár I

2

2

13

VP

Výberový predmet 2

2

4

14

VP

Výberový predmet 3

2

2

15

PP

Medzinárodné obchodné právo

5

4

16

PP

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

5

4

17

PP

Medzinárodná preprava a logistika

5

4

18

PP

Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín

5

4

19

PP

Diplomový seminár II

2

2

20

VP

Výberový predmet 4

2

4

1

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - II. STUPEŇ

6

40

2

3

4

P.Č.

KREDITY

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA
V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

21

VP

Výberový predmet 5

2

22

PP

Interkultúrny manažment

5

4

23

PP

Komparatívna ekonomika

5

4

24

PP

Medzinárodné aspekty elektronického podnikania

5

4

25

PP

Diplomový seminár III

2

2

PV

Operácie a technika zahraničného obchodu
Projektový manažment

5

4
2

1

26
27

VP

Výberový predmet 6

2

28

PP

Štátna záverečná skúška

12

2

3

4

2

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

1. A 2. ROČNÍK
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INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - II. STUPEŇ

Legenda:
PP – povinný predmet, PV – povinne- voliteľný predmet, VP – výberový predmet.
Všetky predmety sú ukončené skúškou. Seminár zo záverečnej diplomovej práce (predmet Diplomová práca v 2.-4.
semestri) je ukončený zápočtom kreditov.

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - II. STUPEŇ - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA
Študijný odbor:
Medzinárodné podnikanie
Dĺžka štúdia:
2,5 roka
Študijný program: Ekonomika a manažment
Akademický titul: inžinier (Ing.)
		
medzinárodného podnikania
						 				

1. ROČNÍK
P.Č.

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA
V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

1

PP

Medzinárodné hospodárske vzťahy

5

20

2

PP

Medzinárodná obchodná politika

5

20

3

PP

Medzinárodné financie

5

20

4

PP

Strategický manažment

5

20

5

VP

Výberový predmet 1

2

16

6

PP

Medzinárodný marketing

5

20

7

PP

Priame zahraničné investície

5

20

8

PP

Manažment medzinárodného podnikania

5

20

9

PP

Hospodárska diplomacia

5

20
16

1

3

10

VP

Výberový predmet 3

2

11

PP

Medzinárodné obchodné právo

5

20

12

PP

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

5

20

13

PP

Medzinárodná preprava a logistika

5

20

14

PP

Diplomový seminár I

2

4

PV

Marketingová komunikácia
Manažment inovácií

5

20
16

15

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - II. STUPEŇ

2

4

16

VP

Výberový predmet 4

2

17

PP

Interkultúrny manažment

5

20

18

PP

Komparatívna ekonomika

5

20

19

PP

Medzinárodné aspekty elektronického podnikania

5

20

20

PP

Diplomový seminár II

2

4
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4

P.Č.

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA
V HODINÁCH)

KÓD

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

PV

Operácie a technika zahraničného obchodu
Projektový manažment

5

20

22

VP

Výberový predmet 5

2

16

23

PP

Európska únia

5

20

24

PP

Ekonomika a obchodná politika rozvojových
krajín

5

4

25

PP

Diplomový seminár III

2

16

26

VP

Výberový predmet 2

2

16

27

VP

Výberový predmet 6

2

16

28

PP

Štátna záverečná skúška

1

21

2

3

4

5

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

1. ROČNÍK

12
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INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - II. STUPEŇ

Legenda:
PP – povinný predmet, PV – povinne- voliteľný predmet, VP – výberový predmet.
Všetky predmety sú ukončené skúškou. Seminár zo záverečnej diplomovej práce (predmet Diplomová práca v 2.-4.
semestri) je ukončený zápočtom kreditov.

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA - III. STUPEŇ
DENNÁ FORMA ŠTÚDIA
Študijný odbor:
Študijný program:
		

3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Dĺžka štúdia: 3 roky (6 semestrov)
Ekonomika a manažment
Akademický titul: philosophiae doctor
medzinárodného podnikania
		
(PhD.)

1. - 2. ROČNÍK
P.Č.

KÓD

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)
1

2

3

1

P

Aktuálne problémy ekonomickej teórie

12

16

2

P

Aktuálne problémy medzinárodného
podnikania

12

16

3

P

Metodológia vedeckého výskumu

12

4

PV

Povinne voliteľný predmet 1

12

16

5

PV

Povinne voliteľný predmet 2

12

16

20

X

40

6

P

Príprava projektu dizertačnej práce a
dizertačná skúška

7

P

Príprava dizertačnej práce
a jej obhajoba

8

P

Tvorivá činnosť v oblasti vedy

60

Spolu kredity, resp. hodiny za semester

180

4

5

6

16

X

32

16

32

Legenda:
PP – P - povinný predmet V – voliteľný predmet Semester: 13 týždňov.

Ak doktorand získa 75 kreditov, môže sa po absolvovaní študijnej časti prihlásiť na dizertačnú skúšku,
a to najskôr po 12 mesiacoch od začiatku štúdia a najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - III. STUPEŇ

Doktorand, ktorý zahájil štúdium v akademickom roku 2016/2017 a neskôr môže pristúpiť k obhajobe
dizertačnej práce iba v prípade, že má aspoň jeden vedecký výstup kategórie A alebo B.
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3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Dĺžka štúdia: 3 roky/5 rokov
Ekonomika a manažment
Akademický titul: philosophiae doctor
medzinárodného podnikania
		
(PhD.)

3., 4. a 5. ROČNÍK
P.Č.

KÓD

NÁZOV PREDMETU

KREDITY

SEMESTER (TÝŽDENNÁ VÝUČBA V HODINÁCH)
1

2

1

P

Aktuálne problémy ekonomickej teórie

5

12

2

P

Aktuálne problémy manažmentu medzinárodného podnikania

5

12

3

P

Metodológia výskumu

5

12

4

PV

Prezentácia výskumu/
Komunikačné techniky

5

12

5

PV

Medzinárodné ekonomické vzťahy/
Informačné databázy

5

12

Výučba na bakalárskom stupni

5

6

Výberový predmet 1

5

12

Vystúpenie na konferencii
s publikovaným príspevkom 1

8

15

6
7

V

8

3

4

5

9

V

Výberový predmet 2

5

12

10

V

Výberový predmet 3

5

12

11

Príspevok vo vedeckom časopise 1

12

25

12

Výučba na bakalárskom stupni

5

6

13

Vystúpenie na konferencii
s publikovaným príspevkom 2

8

15

14

Príspevok vo vedeckom časopise 2

12

25

15

Výučba na bakalárskom stupni

5

6

16

Vystúpenie na konferencii
s publikovaným príspevkom 3

8

15

17

Úspešne absolvovaná dizertačná skúška

20

60

18

Výučba na bakalárskom stupni

5

6

19

Príspevok vo vedeckom časopise 3

12

25

20

Dizertačná práca po finálnej úprave
k obhajobe

40

Spolu kredity, resp. hodiny za semester

180

6

140
36

36

70

106

106

140

Legenda:
PP – povinný predmet, PV – povinne- voliteľný predmet, VP – výberový predmet.
Kredity za výučbu na bakalárskom stupni študenti externého doktorandského štúdia nahradiť kreditmi za vedeckovýskumné publikačné výstupy a získať ďalšie kredity nasledovne:
- za každé ďalšie vystúpenie na konferencii s publikovaným príspevkom 5 kreditov
- za každú ďalšiu publikáciu 10 kreditov
- za vedenie každej bakalárskej práce po jej odovzdaní 5 kreditov
- za vedeckú publikáciu kategórie A, získava doktorand ďalších 20 kreditov, t.j. celkom 30 kreditov
- za vedeckú publikáciu kategórie B, získava doktorand ďalších 10 kreditov, t.j. celkom 20 kreditov.
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DENNÁ A EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

Študijný odbor:
Študijný program:
		

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - III. STUPEŇ

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA - III. STUPEŇ
DENNÁ A EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

Zoznam výberových predmetov bude k dispozícii pri zápise na doktorandské štúdium.
Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje študent v úzkej spolupráci
so školiteľom a v súlade so Študijným poriadkom PEVŠ a Smernicou pre realizáciu doktorandského
štúdia. Kredity za výučbu na bakalárskom stupni môžu študenti externého doktorandského štúdia
nahradiť kreditmi za vedecko-výskumné publikačné výstupy.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Uchádzači o prijatie na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej
vysokej školy musia preukázať získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného
vzdelania a podať si (elektronickú) e-prihlášku na štúdium.
Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program “Ekonomika a manažment
podnikania” zaradeného do študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku je
preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods. 1 zákona
č. 131/2002. Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu študentov
v prvom ročníku bakalárskeho štúdia.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie
v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. O preskúmaní prípadného odvolania rozhodnutia rozhoduje rektor vysokej školy. Plánovaný počet prijatých študentov v akademickom roku
2017/2018 sa predpokladá v počte 100 na denné štúdium a 60 na externé štúdium.
Uchádzači o bakalárske štúdium po podaní elektronickej prihlášky, kde sa im vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol zaplatia poplatok za podanie prihlášky vo výške 20 EUR poštovou
poukážkou, prípadne bankovým prevodom. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko
uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
Základné náležitosti prihlášky:
Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:
Uchádzači, ktorí maturujú tento rok:
• vlastnoručne podpísaný životopis vo formáte EU,
• potvrdenie lekára o spôsobilosti uchádzača na štúdium na vysokej škole (stačí napr. na výmennom lístku, nevyžadujeme žiadny špeciálny formulár),
• doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky
Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) zašle uchádzač po ich obdržaní, najneskôr do ukončenia príslušnej etapy prijímacieho konania.
Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom a skôr:
• overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) - originály vysvedčení
sa nebudú preberať
• vlastnoručne podpísaný životopis vo formáte EU
• potvrdenie lekára o spôsobilosti uchádzača na štúdium na vysokej škole (stačí napr. na výmennom lístku, nevyžadujeme žiadny špeciálny formulár)
• doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.
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INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Uchádzači o prijatie na inžiniersky študijný program “Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania” musia mať ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe
študijných odborov 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, alebo 3.3.13 Finančný manažment,
alebo v príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 Ekonómia
a manažment a musia absolvovať úspešne prijímací pohovor.
Pri prijímacom pohovore sa overuje nadväznosť ukončeného bakalárskeho štúdia uchádzača
a inžinierskeho študijného programu FEP. V prípade, že uchádzač o štúdium 2. stupňa absolvoval
príbuzný študijný odbor, môže mu dekan fakulty po prijatí na štúdium určiť vykonanie rozdielových
skúšok.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie
v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. O preskúmaní prípadného odvolania rozhodnutia rozhoduje rektor vysokej školy. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia
na fakulte a ich splnením. Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom vysokej školy. Plánovaný počet prijatých študentov v akademickom roku 2017/2018 sa predpokladá v počte
100 na denné štúdium a 100 na externé štúdium.
Uchádzači o inžinierske štúdium po podaní elektronickej prihlášky, kde sa im vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol zaplatia poplatok za podanie prihlášky vo výške 20 EUR poštovou
poukážkou, prípadne bankovým prevodom. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko
uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
Základné náležitosti prihlášky:
Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:
• overená kópia diplomu Bc. (bakalár),
• overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,
• overená kópia dodatku k diplomu, resp. výpis skúšok vykonaných v priebehu bakalárskeho štúdia potvrdený vysokou školou,
• štruktúrovaný životopis vo formáte EU podpísaný uchádzačom o štúdium,
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Uchádzači o prijatie na doktorandský študijný program “Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania” musia mať ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v príbuzných
študijných odboroch, ovládať aktívne anglický jazyk a absolvovať prijímaciu skúšku.
Prijímacia skúška pred komisiou stanovenou dekanom fakulty pozostáva z:
• odbornej prijímacej skúšky,
• jazykovej prijímacej skúšky z anglického jazyka.
Ústna odborná skúška - kandidát zdôvodňuje výber témy dizertačnej práce a svoju predstavu
o metodickom postupe a očakávaných výsledkoch vlastného výskumu. Uchádzač musí preukázať
predpoklady na samostatnú vedeckú prácu v príslušnom študijnom odbore. Ďalším nevyhnutným predpokladom je odborná zrelosť uchádzača, znalosť základov metodológie príslušného odboru a dobrý prehľad v relevantnej odbornej literatúre. Vítaná je predchádzajúca odborná prax
a publikačná činnosť uchádzača. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty.
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Jazykovou prijímacou skúškou sa overujú schopnosti uchádzača komunikovať, študovať, používať vedeckú literatúru a odborne a vedecky sa prezentovať v anglickom jazyku. Doplnkovým predpokladom pre prijatie na doktorandské štúdium je znalosť druhého svetového jazyka minimálne na
úrovni potrebnej pre prácu s odbornou ekonomickou literatúrou.
S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne. O preskúmaní prípadného odvolania rozhodnutia rozhoduje rektor vysokej školy.
Uchádzači o doktorandské štúdium zaplatia poplatok za podanie prihlášky vo výške 20 EUR. Možno ho realizovať poštovým peňažným poukazom typu U, alebo bezhotovostným prevodom na
číslo účtu: Tatra banka 2626117103/1100, variabilný symbol 201415, do správy pre prijímateľa
nezabudnúť uviesť svoje meno a priezvisko “-doktorand”.
Základné náležitosti prihlášky:
• prihláška musí byť vyplnená a podpísaná uchádzačom o štúdium (tlačivo vydané Ministerstvom školstva SR si môžete zakúpiť vo vydavateľstve tlačív ŠEVT, IGAZ, EkonSpo…)
• všetky prílohy sú uvedené v prihláške na strane 3
• výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia na strane 2 nie je potrebný
(ani potvrdenie o správnosti údajov na strane 2)

FINANČNÉ PODMIENKY ŠTÚDIA
Paneurópska vysoká škola stanovuje výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov
na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta. Pre akademický rok
2017/2018 bolo školné stanovené nasledovne::

A) BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)
FORMA ŠTÚDIA
ROK (1)

SEMESTER (2)

MESIAC (10)*

Denné štúdium

1 890

993

208

Externé štúdium

1 590

835

175

vysvetlivky:
* - Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.

B) INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)
FORMA ŠTÚDIA
ROK (1)

SEMESTER (2)

Denné štúdium

1 990

1 045

219

Externé štúdium

1 890

993

208
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MESIAC (10)*

PRE ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA NA PEVŠ
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)
FORMA ŠTÚDIA
ROK (1)

SEMESTER (2)

MESIAC (10)*

Denné štúdium

1 890

993

208

Externé štúdium

1 790

940

197

C) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
SPLÁTKA V EUR (POČET SPLÁTOK CELKOM)
FORMA ŠTÚDIA
ROK (1)

SEMESTER (2)

MESIAC (10)*

Denné štúdium

9 990*

5 245*

1 099*

Externé štúdium

2 490

1 308

274

vysvetlivky: * Študentom je vyplácané štipendium vo výške 6942 až 8088 €. Správna rada môže poskytnúť zľavu na
školnom výnimočným uchádzačom o doktorandské štúdium podľa potrieb PEVŠ

d) pre súbežné štúdium na I., resp. II. stupni sa postupuje podľa vnútorných predpisov PEVŠ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
• PEVŠ poskytuje možnosť splátkového kalendára na desať mesačných alebo dve semestrálne platby pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, inžinierskeho
a doktorandského študijného programu.
• Termíny splatnosti:
• Mesačné platby - vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún).
• Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára
• Pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia – termín splatnosti je stanovený zmluvou
o štúdiu
• Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musí uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred
zápisom na štúdium.
• V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do ktorého
sa pri prestupe zapísal.
• Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo
poštovou poukážkou.
• Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.
• Za zaplatené sa školné považuje dňom jeho pripísania na účet školy.
• Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná
a školné sa považuje za neuhradené.
• Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne.
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• Školné je nevratné aj vtedy, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym poriadkom fakulty.
• Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.
• U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné považuje za prejavenie nezáujmu
o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov.

PRESNÉ INFORMÁCIE O VÝŠKE POPLATKU SPOJENÉHO SO ŠTÚDIOM:
• požadovaná výška školného
• variabilný symbol pre platbu
• číslo príslušného bankového účtu
nájde študent v informačnom systému UIS v záložke ”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS Osobná administratíva – Portál študenta – Financovanie štúdia).
Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná
a školné sa považuje za neuhradené. U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné
považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov. Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie
ako nedoplatok školného.
Bankové spojenie:
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2611 7103
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
Poplatok
za
prijímacie
konanie
na
všetky
stupne
štúdia,
je
20,EUR
Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”

SÚBEŽNÉ ŠTÚDIUM
V zmysle čl. 18 Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ ja možné študovať dva študijné
odbory súčasne v dennom alebo externom štúdiu na rovnakej alebo inej fakulte PEVŠ, alebo
v kombinácii dennej a externej formy štúdia.
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PROGRAM ERASMUS+
Všeobecné informácie
Fakulta práva je prostredníctvom Paneurópskej vysokej školy, ktorá pristúpila k Európskej univerzitnej charte (European University Charter), oprávnená zúčastňovať sa akademických programov Európskej únie a dojednávať dvojstranné kooperačné dohody s inštitúciami vysokoškolského
vzdelávania. Prvoradým cieľom fakulty je rozvoj akademických mobilít študentov a pedagógov
a využitie príležitostí, ktoré poskytuje program ERASMUS podporovaný Európskou úniou a Ministerstvom školstva SR.
V súlade s týmto cieľom fakulta uzatvorila dvojstranné zmluvy o spolupráci s nasledovnými
univerzitami:
• Haute École de la Province de Liege, Belgicko
• Univerzita Jana Amose Komenského v Prahe, Česká republika
• Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Česká republika
• Vysoká škola finanční a správní, Česká republika
• Vysoká škola podnikání , Česká republika
• University of Eastern Finland, Fínsko
• Lapland University of Applied Sciences, Fínsko
• Université de Rouen, Francúzsko
• ISCID, Francúzsko
• Sciences po Lille, Francúzsko
• Technological Educational Institute of Crete, Grécko
• Rezeknes Augstskola, Lotyšsko
• Széchenyi István University, Maďarsko
• Kiel University of Applied Sciences, Nemecko
• Hof University, Nemecko
• Polytechnnnic Institute of Leiria, Portugalsko
• Romanian-American University, Rumunsko
• Universidade da Coruna, Španielsko
• University of Calabria, Taliansko
• Universitá Degli Studi di Napoli Federico, Taliansko
• Yasar University, Turecko
Viac informácii o podmienkach nájdeš na stránke: http://www.paneurouni.com/medzinarodne-vztahy/studijne-pobyty-erasmus/
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ŠTUDIJNÝ A SKÚŠOBNÝ PORIADOK
http://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/02/studijny_a_
skusobny_poriadok_pevs_vratane_dodatku_c._12345.pdf

DISCIPLINÁRNY PORIADOK
http://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/disciplinarny-poradok-fep.pdf

ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK
http://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/02/stipendijnyporiadok-Paneuropskej-vysokej-skoly-2014.pdf
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ŠTUDENTSKÉ PÔŽIČKY
Financovanie školného
Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek pre študentov
podľa § 10 a pôžičiek pre pedagógov podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu
vzdelávania. Cieľom poskytovania pôžičiek je umožniť prístup k vzdelaniu čo najširšiemu okruhu
záujemcov o vysokoškolské vzdelanie. Vďaka pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania, budete
môcť svoj čas venovať štúdiu bez stresu z dlhov. Splácať začnete až v období, keď budete zárobkovo činní.
Viac o možnostiach a podmienkach študentských pôžičiek nájdete na webstránke Fondu na
podporu vzdelávania: www.fnpv.sk

UBYTOVANIE
Paneurópska vysoká škola poskytuje ubytovanie vo vysokoškolskom internáte UNINOVA
HOSTEL. Vysokoškolský internát sa nachádza v tichom prostredí mestskej časti Rača. Poskytuje bezproblémové parkovanie v areáli internátu. Počas roka, v letných mesiacoch a v období
hlavných prázdnin ponúka aj ubytovacie služby hostelového typu pre širokú verejnosť. Internát
s bezbariérovým prístupom má kapacitu 378 lôžok.
Viac informácii nájdete na stránke www.uninovahostel.sk
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