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PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ALEBO „PREČO ŠTUDOVAŤ NA EU V BRATISLAVE“

O ABSOLVENTOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY JE NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM V RÁMCI UNIVERZÍT V SR


EU v Bratislave je najvýznamnejšia a najväčšia vzdelávacia inštitúcia ekonomického
zamerania na Slovensku.




Priemerný plat absolventa EU v Bratislave je podľa štatistických údajov 967€ .
Nezamestnanosť absolventov EU v Bratislave je podľa štatistických údajov 3,6% (cca
160 absolventov).
Najväčší záujem spomedzi absolventov všetkých univerzít a vysokých škôl v SR majú
zamestnávatelia o absolventov EU v Bratislave.



Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity
v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU) má
dlhoročnú históriu a skúsenosti s prípravou absolventov
ekonómie a manažmentu.
V roku 2015 si pripomenieme 63. výročie vzniku
konzultačného strediska v Košiciach pre štúdium popri
zamestnaní, vtedy ešte Vysokej školy hospodárskych
vied Bratislava (1952), ako aj 23. výročie vzniku
Podnikovohospodárskej
fakulty
Ekonomickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (1992),
čo svedčí o tradícií ekonomického a manažérskeho
vzdelávania v Košiciach.
Fakulta
zabezpečuje
prípravu
vysokoškolsky
vzdelaných ekonómov vo všetkých formách štúdia,
v dennom,
externom,
bakalárskom,
inžinierskom
a doktorandskom štúdiu. Príprava absolventov fakulty sa
uskutočňuje v Košiciach a od roku 1994 aj na pedagogickom
pracovisku fakulty v Michalovciach. Fakulta má priznanú
spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v odbore.
Ekonomika a manažment podniku. PHF EU má dôležité
postavenie vo východoslovenskom regióne pri výchove
ekonómov pre potreby širokej škály podnikov, inštitúcií
a organizácií. Pedagogická ako aj vedeckovýskumná činnosť Prednáška Dr.h.c prof. RNDr. Michala
fakulty je zameraná najmä na riešenie problémov podnikovej Tkáča, PhD. v nových priestoroch
fakulty, o ktoré sa ako dekan fakulty
sféry.
najviac pričinil pri výstavbe týchto
Fakulta pripravuje odborníkov so zameraním najmä na moderných vzdelávacích priestorov
ekonomiku a manažment podnikov, finančné riadenie
podnikov, zameriava sa vo výchove a vzdelávaní aj na výchovu marketingovo orientovaných
odborníkov, so zameraním na obchodné podnikanie.
Vzhľadom na štruktúru a obsah predmetov získavajú absolventi fakulty spôsobilosť orientovať
sa v problematike ekonomiky rôznych typov podnikov a inštitúcií a efektívne pôsobiť na
všetkých stupňoch riadenia.

Významnou zmenou práce fakulty s talentovanými študentmi je vytvorenie špeciálnej skupiny
talentovaných študentov „Honoris“, pre ktorú je zo strany fakulty zabezpečený rozšírený
výučbový program. Cieľom tejto inovácie je predpríprava študentov 2. stupňa štúdia na
efektívnejšie zvládnutie doktorandského štúdia a kvantitatívna orientácia.
Atraktívnosť štúdia fakulta zvyšuje aj budovaním nových moderných
priestorov, v ktorých už prebieha výučba od roku 2011. Manažérsky
systém fakulty budovaný na princípoch modelu kvality CAF 2006
a STN EN ISO 9001:2009 smeruje fakultu k neustálemu zlepšovaniu
ako aj k potrebe aplikovať získané poznatky v praxi.
Fakulta získala ocenenia „Národná cena Slovenskej republiky za
kvalitu“ v roku 2008 „Cena za zlepšenie výkonnosti“ a za rok
2010,„Ocenený finalista súťaže
Národná
cena
Slovenskej
republiky za kvalitu 2010“.
Tieto ocenenie získala fakulta na
vyhodnotenia súťaže
Slávnostné otvorenie priestorov základe
Národná
cena
Slovenskej
za
účasti
prorektora
pre
vzdelávanie, dnes rektora EU republiky za kvalitu v kategórii
Bratislava prof. Ing. Ferdinanda
C3 – iné organizácie verejného
Daňa, PhD.
sektora, do ktorej sa zapojila. V roku 2012 sa EU v Odovzdávanie ceny prezidentom republiky
Bratislave zapojila sa do procesu medzinárodnej
akreditácie AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business – Asociácia na
podporu vysokých škôl v oblasti biznisu), ktorá patrí medzi tri najuznávanejšie agentúry na
svete, zamerané na akreditáciu vysokých škôl pôsobiacich v oblasti ekonómie a manažmentu
(business schools). Z krajín strednej a východnej Európy získala biznis akreditáciu zatiaľ iba 3
inštitúcie - Ekonomická fakulta Univerzity v Ľubľane (Slovinsko), Kozminski University
(Poľsko) a Zagreb School of Economics and Management (Chorvátsko). Z krajín západnej
Európy bolo akreditovaných 79 škôl. EU Bratislava navštívil
opätovne mentor AACSB aj v januári 2015 a v rámci stretnutia bol
naplánovaný workshop na
našej fakulte za účasti
prorektorky pre manažovanie
akademických projektov EU
Bratislava doc. Ing. Jany
Mikócziovej, PhD. a vedenia
PHF
EU.
Dr.
Kjell
Knudsena z Labovitz School
of Business and Economics, University of Minnesota
Duluth spolu s členmi vedenia sa oboznámil so situáciou a procesmi riadenia kvality na PHF EU
a v rámci predstavovania štandandrov AACSB poukázal na možnosti zlepšovania, ktoré
napomôžu pri uskutočnení tohto strategického cieľa univerzity v procese medzinárodnej
akreditácie AACSB.
Dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, v kvalifikačnom raste,
publikačnej aktivite, v medzinárodných kontaktoch, ale aj v úzkej spolupráci s podnikmi sú
zárukou ďalšieho kvalitatívneho rozvoja.
doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.
dekan
Pridaj sa k nám ! https://www.facebook.com/phfeu

