ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Komplexne akreditované vzdelávanie v študijných odboroch a
programoch na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia,
ponúkané v Košiciach a na pedagogickom pracovisku v Michalovciach (vybrané programy).

Na 1. stupni štúdia ponúkame:
Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
• študijný program: Ekonomika a manažment podniku
Študijný odbor: 3.3.9 Obchodné podnikanie
• študijný program: Obchodné podnikanie

KONTAKTY

Podnikovohospodárska fakulta
so sídlom v Košiciach
Tajovského č. 13
041 30 Košice


+421 55 622 38 14


+421 55 623 06 20



info.phf@euke.sk
dekan@euke.sk

Na 2. stupni štúdia ponúkame:
Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment
• študijný program: Finančné riadenie podniku

EKONOMICKÁ UNIVERZITA
V BRATISLAVE

+421 55 722 31 11



www.euke.sk



https://www.facebook.com/phfeu

Na 3. stupni štúdia ponúkame:
Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
• študijný program: Ekonomika a manažment podniku

web

Facebook

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA
FAKULTA V KOŠICIACH

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA
FAKULTA
so sídlom v Košiciach

PROFIL FAKULTY

PREČO ŠTUDOVAŤ NA PHF?

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje najvýznamnejšiu
a najväčšiu vzdelávaciu inštitúciu ekonomického zamerania
na Slovensku. V súčasnosti má Ekonomická univerzita v Bratislave 7
fakúlt a jednou z nich je Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej

Študenti PHF EU majú počas štúdia možnosť stretávať
sa s významnými ekonómami a manažérmi tak na prednáškach, ako
aj na workshopoch organizovaných renomovanými spoločnosťami,
ktorí sú aj významnými zamestnávateľmi absolventov PHF EU.

univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU).

Významnou časťou práce fakulty s talentovanými študentmi
je vytvorenie špeciálnej skupiny talentovaných študentov „Honoris“,
pre ktorú je zo strany fakulty zabezpečený rozšírený výučbový
program.

PHF EU má dlhoročnú históriu a skúsenosti s prípravou
absolventov ekonómie a manažmentu. Fakulta zabezpečuje
prípravu vysokoškolsky vzdelaných ekonómov vo všetkých
formách štúdia, v dennom, externom, bakalárskom, inžinierskom
a doktorandskom štúdiu. História PHF EU sa začala písať v roku
1952 a od tohto obdobia preukázala fakulta svoju opodstatnenosť
a životaschopnosť. O tom svedčí aj množstvo absolventov, z ktorých
mnohí sa uplatnili ako uznávaní ekonómovia a manažéri doma
i v zahraničí a pôsobia na vysokých postoch v podnikoch súkromnej
sféry, ale i vedeckých inštitúciách či organizáciách verejnej správy.
O neustálom zlepšovaní svedčia aj viaceré ocenenia súvisiace
s politikou kvality, udržiavanie kvalifikovaného zboru pedagógov
a výskumných pracovníkov, a v neposlednom rade aj nové priestory
vybavené modernými informačno-komunikačnými technológiami.

Cieľom tejto inovácie je poskytnutie väčšieho množstva praktických
poznatkov vybraným študentom v spolupráci s renomovanou
nadnárodnou spoločnosťou za účelom lepšej pripravenosti
vybraných študentov na podmienky trhu práce.
Pre študentov ponúka PHF EU ubytovanie vo vlastnom študentskom
domove na Bellovej ulici v širšom centre Košíc s dostatočnou
kapacitou miest a vo veľmi prijateľných cenách za ubytovanie.

Na základe bilaterálnej spolupráce s Univerzitou v Huddersfielde
(University of Huddersfield) v Anglicku majú študenti PHF EU
možnosť absolvovať časť bakalárskeho štúdia v Huddersfielde
a získať aj bakalársky titul zo zahraničnej univerzity.
Manažérsky systém PHF EU 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.
PHF EU získala na základe vyhodnotenia súťaže Národná cena SR za
kvalitu v kategórii C3 – iné organizácie verejného sektora v roku 2008
ocenenie „Cena za zlepšenie výkonnosti“ a v roku 2010 ocenenie
„Ocenený finalista súťaže Národná cena Slovenskej republiky za
kvalitu 2010“. PHF EU je držiteľom certifikátu systému manažérstva
kvality STN EN ISO 9001:2009 vydaného TÜV SÜD Slovakia s.r.o. V
roku 2012 sa PHF EU ako súčasť Ekonomickej univerzity v Bratislave
zapojila do procesu prestížnej medzinárodnej akreditácie AACSB.

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT
Reprezentantom študentov PHF EU je Študentský parlament
ekonómov Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach, ktorý
sa zaoberá potrebami a problémami študentov. Svojho zástupcu
má vo viacerých orgánoch fakulty, a prispieva tak k formovaniu
smerovania rozvoja fakulty a ku skvalitneniu vyučovacieho procesu.
Spolupodieľa sa na organizovaní diskusných fór s významnými
osobnosťami, organizovaní spoločensko-zábavných podujatí s

Fakulta má priznanú spôsobilosť uskutočňovať habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore. Okrem
moderne vybavených priestorov v historickom centre mesta Košice
PHF EU umožňuje štúdium vybraných študijných programov
aj na pedagogickom pracovisku v Michalovciach. Pracovisko vzniklo
v spolupráci s mestom Michalovce v roku 1994 a poskytuje vzdelanie
na 1. a 2. stupni štúdia v dennej i externej forme.

kultúrnym programom pre študentov, organizovaní športových
podujatí, ako aj pri ďalších udalostiach podporujúcich študentský
život.

Študenti PHF EU majú možnosť získavať nové poznatky na 3-12
mesačných študijných pobytoch študentov na zahraničných
univerzitách a stážach v zahraničných podnikoch v rámci programu
ERASMUS+. V programe ERASMUS+ spolupracuje Ekonomická
univerzita v Bratislave s 273 zahraničnými partnerskými univerzitami.
Účelom študijných pobytov a odborných stáží je, aby študenti
absolvovali časť svojho štúdia na partnerských univerzitách, a
získali tak poznatky a skúsenosti z odboru študovaného na domácej
univerzite, zdokonalili sa v cudzom jazyku a nadviazali študijné a
pracovné kontakty s kolegami v zahraničí.

