
  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O ŠTUDIJNOM PROGRAME EKONOMIKA  A MANAŽMENT 

  PODNIKU  

  3. stupeň: 

  a) Názov študijného programu: Ekonomika a manažment podniku 

  b) Študijný odbor:                       3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 

  
  

       Odporúčaný plán štúdia na treťom stupni v dennej forme  
 

Predmet Typ 
Počet 

kreditov 

Záťaž za semester 

I. II. III. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

Ekonomická časť 

(Mikroekonómia) 

P, S 12 12      

Podnikovohospodárska náuka P, S 12 12      

Manažment P, S 12  12     

PVP I. P, S 12 12      

PVP II. P, S 12  12     

Tvorivá činnosť v oblasti 

vedy* 
 min.60   20 20 20  

Príprava projektu dizertačnej 

práce a dizertačná skúška 
 20    x   

Príprava dizertačnej práce 

a jej obhajoba 
 40      x 

Počet kreditov spolu – 180 60 60 60 

 

     Legenda: P = prednáška; S = seminár; K = konzultácia, PVP I. a II. = povinne voliteľný predmet 

 

 

    Odporúčaný plán štúdia na treťom stupni v externej forme   

 

Predmet Typ 
Počet 

kreditov 

Záťaž za semester 

I. II. III. IV. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ekonomická časť 

(Mikroekonómia) 
P, S 12 12               

Podnikovohospodárska náuka P, S 12     12           

Manažment P, S 12   12             

PVP I. P, S 12   12             

PVP II. P, S 12       12         

Tvorivá činnosť v oblasti vedy*   Min. 60   10 10 10 10 15 5   

Príprava projektu dizertačnej 

práce  a dizertačná skúška  
  20           x     

Príprava dizertačnej práce 

a jej obhajoba 
  40               x 

Počet kreditov spolu 
 

180 46 44  45 45  

 
    Legenda: P = prednáška; S = seminár; K = konzultácia, PVP I. a II. = povinne voliteľný predmet 



*Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť v zmysle Spoločných zásad v oblasti štruktúry a hodnotenia 3.   

Stupňa štúdia na EU v Bratislave 

 

 

Študijná časť: 

 

a) Povinne voliteľné predmety I 

 

Rozhodovacie procesy v podniku 

Riadenie hodnoty podniku 

Projektový manažment 

Marketingový manažment 

 

b) Povinne voliteľné predmety II 

 

Stratégia a plánovanie 

Manažment kvality 

Manažment inovácií 

Marketingové aplikácie 

 
 

 

Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy v dennej a externej forme 

štúdia     (60 kreditov) 

 

 

Kredity za publikačné výstupy  

Publikácia vo vedeckom časopise - karentovanom domácom  

                                                         alebo indexovanom vo Web of Knowledge 

                                                       - karentovanom zahraničnom alebo  

                                                         indexovanom vo Web of Knowledge (v cudzom jazyku)                                                 

20 

 

30 

Publikácia vo vedeckom časopise - nekarentovanom domácom 

                                                       - nekarentovanom zahraničnom (v cudzom jazyku) 
15 

20 

Publikácia v odbornom časopise – recenzovanom 10 

Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku (recenzovanom) 

v cudzom jazyku 

15 

Vystúpenie na vedeckom podujatí v SR publikované v zborníku (recenzovanom) 10 

Vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov 

EDAMBA, alebo fakultných podujatiach pre doktorandov publikovaných v zborníku 

(recenzovanom) 

10 

Autorstvo/spoluautorstvo učebných textov  

- menej ako 1 AH 5 

- viac ako 1 AH 10 

  

Kredity za (osobné) vystúpenia na konferenciách  

Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v zahraničí  v cudzom jazyku (na základe 

dokladu) - bez publikácie 

5 

Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v SR (na základe dokladu) - bez 

publikácie                        

 

3 

Kredity za aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov  



Člen riešiteľského kolektívu v rámci slovenských výskumných grantových agentúr  5 

Člen riešiteľského kolektívu v rámci zahraničných výskumných grantových agentúr 10 

Člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých učiteľov,  vedeckých  pracovníkov 

a doktorandov v dennej forme štúdia 

 5 

Zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci slovenských výskumných grantových 

agentúr 

15 

Zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných grantových 

agentúr 

20 

Príprava výskumného projektu v rámci slovenských výskumných grantových agentúr 10 

Príprava výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných grantových agentúr 15 

 

  

Citácie a ohlasy  

Citácia – SCI 10 

Citácia v zahraničí mimo SCI  5 

Citácia v SR mimo SCI  3 

  

Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou  

Člen organizačného výboru konferencie, odborné tlmočenie počas konferencie, 

spracovanie zborníka statí z vedeckej konferencie 

 3 

Publikovanie 1 Working Paper 10 

Zahraničný študijný pobyt 10 

 

  Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť pri tvorbe dizertačnej práce 

Projekt dizertačnej práce 20 

Dizertačná práca 40 

 

 


