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2021 – 2027 a jeho konkretizácia

I. POSLANIE FSEV UK
Základným poslaním Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v
Bratislave (ďalej len „fakulta“) je organizovať vzdelávanie a uskutočňovať vedecký výskum v
oblasti sociálnych a ekonomických vied, podporovať rozvoj sociálnych zručností
a kompetencií v oblastiach štúdia a aktívne podporovať interakciu s trhom práce
a požiadavkami kladenými na jednotlivé študijné programy z pohľadu budúceho profesijného
uplatnenia absolventov na trhu práce doma aj v zahraničí. Fakulta sa v súlade s poslaním
Univerzity Komenského v Bratislave podieľa na rozvoji kultúry, vedy a vzdelanosti v
Slovenskej republike, ale aj na osobnostnom rozvoji študentov a študentiek ako aj svojich
zamestnancov a zamestnankýň a prispieva k posilneniu spoločenského poznania
a spoločenských hodnôt v národnom i medzinárodnom priestore.
Hlavným prostriedkom k napĺňaniu tohto poslania je poskytovanie vzdelávania v
akreditovaných študijných programoch v rámci študijných odborov sociálnych a
ekonomických vied v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, ako aj
uskutočňovanie základného a aplikovaného výskumu v jednotlivých oblastiach sociálnych a
ekonomických vied. Výsledky vedeckého výskumu sa uplatňujú pri poskytovaní vzdelávania,
a zároveň sa študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia priamo podieľajú na
vedeckom výskume. Základnými odbormi vzdelávania a výskumu na fakulte sú psychológia,
politológia, sociológia, sociálna antropológia, ekonómia, a mediálne štúdiá. Fakulta sa zapája
aj do poskytovania medziodborových a interdisciplinárnych študijných programov.
Fakulta garantuje členom svojej akademickej obce všetky práva na slobodné poskytovanie
vzdelávania a uskutočňovanie vedeckého výskumu, ako aj právo podieľať sa na určovaní
fakultných cieľov prostredníctvom samosprávnych inštitúcií. Fakulta sa celospoločensky hlási
k ideálom slobodnej a demokratickej spoločnosti a svojím vzdelávaním a výskumom
prispieva k ich šíreniu tak na vlastnej akademickej pôde, ako aj mimo oblasti fakulty a
univerzity. Fakulta a každý člen jej akademickej obce sú povinní obhajovať akademické práva
fakulty a akademickej obce, nezávislosť a integritu fakulty a jej samosprávnu pôsobnosť.
Fakulta má významné poslanie v budovaní a trvalom zlepšovaní kvality svojho vzdelávania a
výskumu, z čoho vyplývajú v porovnaní s inými fakultami veľmi náročné strategické ciele a
úlohy:
Ustavične budovať a trvalo zlepšovať svoju pozíciu vzdelávacej a výskumnej inštitúcie
v rámci univerzity, Slovenska a v medzinárodnom kontexte.
Budovať a skvalitňovať podmienky na poskytovanie vzdelávania v akreditovaných
študijných programoch, pričom sa kladie maximálny dôraz na významný podiel
magisterského a doktorandského štúdia na fakulte.
V každom akreditovanom študijnom programe sa snažiť poskytovať významnú časť
štúdia alebo celé štúdium v anglickom jazyku, čím sa vzdelávanie na fakulte otvorí
medzinárodnému kontextu a porovnávaniu.
Vo vedeckom výskume produkovať výsledky a výstupy porovnateľné a oceniteľné v
celoslovenskom a medzinárodnom meradle a rozvíjať aj aplikačnú výskumnú činnosť
určenú na riešenie naliehavých sociálnych a ekonomických problémov spoločnosti.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied ako súčasť Univerzity Komenského sa zároveň
výslovne hlási k plneniu poslania Univerzity Komenského v Bratislave, ku ktorému chce

prispieť svojou činnosťou v príslušných oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj v
celospoločenskom meradle.
II. STRATEGICKÉ CIELE
FSEV UK si v súvislosti so svojím poslaním stanovila nasledovné strategické ciele pre obdobie
rokov 2021 – 2027:
a) strategické ciele v oblasti vzdelávania
b) strategické ciele v oblasti výskumu
c) strategické ciele v oblasti riadenia, ľudských zdrojov a infraštruktúry
d) strategické ciele v oblasti budovania inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti založenej na
poznaní
II a) strategické ciele v oblasti vzdelávania
Cieľ č. 1 – zachovať kvalitu poskytovaných študijných programov a rozšíriť ponuku
študijných programov v ďalších stupňoch štúdia v akreditovaných št. odboroch
Aktivity:
§ Personálne dobudovať jednotlivé pracoviská fakulty tak, aby boli
súčasne poskytované študijné programy udržateľné v súlade s novými
štandardmi kvality SAAVŠ
§ Zabezpečiť realizovanie študijných programov v súvislosti s výsledkami
výskumu realizovanom na príslušnom pracovisku
§ Rozšíriť ponuku študijných programov v ďalších stupňoch štúdia
v akreditovaných št. odboroch (najmä o magisterský a doktorandský
stupeň štúdia)
§ podpora interdisciplinárnej spolupráce vo vzdelávaní
Ukazovatele:
. plnenie štandardov pre študijné programy
. počet výskumných projektov na študijný program
. počet akreditovaných študijných programov
Cieľ č. 2 – rozšíriť ponuku študijných programov zabezpečovaných v spolupráci
s medzinárodnými partnermi alebo partnermi z praxe
Aktivity:
§ Posilniť spoluprácu s medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami pri tvorbe
spoločných študijných programov (napr. join master degrees alebo double
degrees na PhD stupni štúdia)
§ Zabezpečiť spoluprácu pri doktorandskom stupni štúdia s pracoviskami SAV
a akreditovať spoločné študijné programy
§ Zabezpečiť spoluprácu so zamestnávateľmi v danom študijnom odbore
a podieľať sa na vytváraní možností praxe ako integrálnej povinnej súčasti
každého študijného programu
Ukazovatele:
. počet spoločných študijných programov
. počet spoločných doktorandských programov

. počet spoluprác so zamestnávateľmi / počet prakticky orientovaných predmetov
v študijnom programe

Cieľ č. 3 – zvyšovať kvalitu vzdelávania pre potreby následnej praxe/práce
Aktivity:
§ V spolupráci so zástupcami študentov/tiek v AS FSEV UK, Radou pre kvalitu
FSEV UK zvýšiť zapojenie študentov a študentiek do vypĺňania dotazníkov
o kvalite vzdelávania
§ Vypracovať systém zvyšovania kvality vzdelávania prostredníctvom reflexie
výsledkov dotazníkového prieskumu
§ Vypracovať systém alumni a sledovania uplatnenia absolventov v praxi
a následne aplikovať do systému vzdelávania aspekty aplikačnej praxe
§ Zapojiť študentov (nielen PhD) do vedecko-výskumných aktivít na fakulte
§ Podporovať extra-kurikulárne vzdelávacie aktivity, v súčinnosti so
študentskými zástupcami v orgánoch akademickej samosprávy
§ Orientácia štúdia a študijných aktivít na kompetencie a zručnosti (prepájanie
s praxou, využívanie nových vzdelávacích nástrojov a metód)
Ukazovatele:
. úspešnosť zapojenia študentiek/študentov do ankety
. uplatňovanie nástrojov zvyšovania kvality (v súlade s vypracovanými vnútornými
mechanizmami pre jednotlivé oblasti)
. vytvorenie alumni siete
. počet PhD študentov podieľajúcich sa na výskumných projektoch pracoviska
. počet extrakurikulárnych aktivít
Cieľ č. 4 – podieľať sa na tzv. systéme celoživotného vzdelávania
Aktivity:
§ Vytvoriť a realizovať exekutívne vzdelávacie programy v systéme
celoživotného vzdelávania, a to formou modulov či celých programov
§ Vypracovať program kurzov a školení pre fyzické osoby a právnické osoby
Ukazovatele:
. počet akreditovaných vzdelávacích programov v celoživotnom vzdelávaní
Cieľ č. 5 – internacionalizovať študijné programy
Aktivity:
§ Vypracovať a akreditovať študijné programy v anglickom jazyku
§ Zvýšiť počet zahraničných mobilít študentov/študentiek a učiteľov/liek
(in / out mobilita)
§ Participovať na medzinárodných študentských súťažiach a vzdelávacích
aktivitách posilniť medzinárodné skúsenosti absolventov/tiek štúdia
FSEV UK
§ Zvýšiť počet zahraničných vyučujúcich na študijných programoch
Ukazovatele:
. počet študijných programov v anglickom jazyku
. počet incoming/ outgoing študentov
. počet zahraničných vyučujúcich na študijných programoch

Cieľ č. 6 – vytvoriť kariérne centrum
Aktivity:
§ Vytvoriť systém tútorov pre študentov/ky 1.ročníka štúdia
§ Uzatvoriť zmluvy o spolupráci za účelom realizácie odborných stáží, praxí
a prípadného uplatnenia absolventov/tiek FSEV UK
§ Vytvoriť kariérne centrum vrátane personálneho obsadenia
a udržateľného financovania
§ Realizovať workshopy a vzdelávacie aktivity na tzv. soft skills podľa
potrieb praxe
§ Prepojiť aktivity kariérneho centra s procesom administratívnej podpory
uchádzačov o štúdium
Ukazovatele:
. počet tútorov pre študentov/ky
. počet zazmluvnených miest pre odborné stáže študentov/tiek
. kariérne centrum
. počet vzdelávacích aktivít zameraných na soft skills
II b) strategické ciele v oblasti výskumu
Cieľ č. 1 – podpora kvalitných publikačných výstupov
Aktivity:
§ kontinuálne podporovať vedecké výstupy v publikáciách indexovaných
v databázach
a monografiách
vydávaných
vo
významných
medzinárodných vydavateľstvách (udržateľnosť existujúceho systému
vrátane osobitnej finančnej alokácie)
§ pripraviť a pravidelne realizovať vzdelávacie workshopy na podporu
publikačnej činnosti
§ predchádzať publikačným výstupom v predátorských časopisoch
a aplikovať príslušné etické štandardy
Ukazovatele:
. počet publikácií indexovaných v databázach1 na pracovníka/čku FSEV UK
(pedagogického a výskumného), s osobitným sledovaním/analýzou publikácií v Q1
a Q2 vo WoS
. počet publikácií (monografií a kapitol) vydaných vo významných medzinárodných
vydavateľstvách
. počet vzdelávacích aktivít na podporu publikačnej činnosti a počet účastníkov/čok
Cieľ č. 2 – podieľanie sa na medzinárodných a národných špičkových výskumných
projektoch
Aktivity:
§ zvýšiť počet podaných a kontrahovaných národných výskumných
projektov (vrátane projektov výskumu z verejného a/alebo súkromného
sektora)
§ zvýšiť počet podaných a kontrahovaných medzinárodných projektov a
medzinárodných výskumných projektov
§ Vytvoriť systém prípravy k projektovému manažmentu

1

Podľa Metodiky štandardov kvality a Metodiky MŠVVaŠ SR

§

Aktívne propagovať výsledky výskumu a konkrétnych vedeckých
osobností a členov excelentných výskumných tímov

Ukazovatele:
. počet podaných výskumných projektov na národnej/medzinárodnej úrovni
. počet propagačných výstupov a ich interakcia
Cieľ č.3 – podpora interdisciplinárneho výskumu
Aktivity:
§ podpora interdisciplinárnej spolupráce, zvýšenie počtu a bonifikácia
spoločných vedeckých výstupov pracovníkov FSEV UK a ďalších
pracovísk UK
§ zdieľanie skúseností z oblasti interdisciplinárnej spolupráce na fakulte ako
aj v spolupráci s externými výskumnými partnerskými inštitúciami
(knowledge sharing)
Ukazovatele:
. počet spoločných interdisciplinárnych výstupov
II c) strategické ciele v oblasti riadenia, ľudských zdrojov a infraštruktúry
Cieľ č. 1 – vytvoriť personálne transparentné a kvalitné pracovné prostredie
Aktivity:
§ Dôsledne dodržiavať pravidlá obsadzovania funkčných miest s dôrazom
na výkony uchádzačov v rámci medzinárodného výberového konania
§ Dosiahnuť a udržať úroveň záťaže 10 študentov na 1 tvorivého pracovníka
v danom študijnom programe a stupni štúdia
§ Dotvoriť a realizovať systém kariérneho rastu pracovníkov s ohľadom na
vyváženosť a kvalitu vedeckej a pedagogickej činnosti, možnosti
sabaticalu, tvorby výskumných tímov a súvisiaceho zvyšovania
kvalifikácie
§ Definovať kompetencie a právomoci vedúcich zamestnancov,
zodpovedných osôb a hlavných zodpovedných osôb s cieľom zabezpečiť
efektívne a transparentné riadenie pracovísk
§ Stanoviť explicitné kritériá pre schvaľovanie školiteľov v doktorandskom
štúdiu
§ Aktualizovať materiálno-technické ako aj priestorové vybavenie
pracovísk podľa potrieb študijných programov
§ Podporovať administratívne a technické zabezpečenie pracovníkov
pedagogickej a výskumnej činnosti, vrátane zefektívnenia/štandardizácie
administratívnych procesov
Ukazovatele:
. počet študentov na pedagóga/ičku v študijnom programe
. počet absolventov vzdelávacích aktivít pedagogických a výskumných pracovníkov
. kritériá pre schvaľovanie školiteľov PhD. štúdia
. štandardizácia administratívnych a rozhodovacích procesov a jej následná aplikácia
(stanovenie štandardov a vytvorenie formulárov, vnútorných predpisov a ich následná
aplikácia a monitorovanie, vrátane pravidelného vyhodnocovania)

Cieľ č. 2 – kontinuálne propagovať aktivity a výstupy vzdelávacej a tvorivej činnosti
fakulty a jej pracovísk
Aktivity:
§ Aktualizovať všetky formy vonkajšej komunikácie na fakulte
a diverzifikovať možnosti prezentácie fakulty v sociálnych a
printových médiách
§ Rozvíjať spoluprácu so strednými školami a participovať na veľtrhoch pre
stredné školy
§ Prezentovať
výsledky
výskumu
a vzdelávania
v národných
a medzinárodných médiách
Ukazovatele:
. počet výstupov v médiách (národných/medzinárodných)
. počet účastí na popularizačných aktivitách pre stredné školy
Cieľ č. 3 – zvýšiť informovanosť a angažovanosť zamestnancov a zamestnankýň na
činnosti a rozvoji fakulty
Aktivity:
§ Vytvoriť systém podieľania sa na riadení pracovísk a/alebo fakulty tzv.
participatívnymi formami (napr. pri rozpočte alebo pláne aktivít)
§ Zefektívniť administratívne činnosti pri distribúcii a dostupnosti
informácií a následného riadenia pracoviska a/alebo fakulty
Ukazovatele:
. počet aktivít navrhnutých zamestnancami/kyňami FSEV UK na realizáciu /
financovanie
Cieľ č. 4 – vybudovať systém kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov
zameraný na nové zručnosti
§ Vytvoriť systém kontinuálneho vzdelávania zamestnancov/kýň fakulty
v rámci pedagogických a mäkkých zručností
§ Vytvoriť systém spolupráce s organizáciami zameranými na pedagogické
a mäkké zručnosti
Ukazovatele:
. počet participujúcich zamestnancov/kýň FSEV UK
. počet aktívnych partnerstiev vo vzdelávacom procese pedagogických
zamestnancov/kýň
Cieľ č. 5 – podporovať systém efektívnych administratívnych procesov na fakulte
§ Vytvárať nástroje pre efektívne administratívne procesy v súvislosti so
zabezpečovaním hlavnej činnosti fakulty (vzdelávanie a veda)
§ Podpora digitalizovania administratívnych procesov na fakulte
Ukazovatele:
. lehota spracovania podkladov v administratíve a prevádzke fakulty
. počet a efektivita používaných nástrojov pre administratívne riadenie fakulty
a jej jednotlivých pracovísk v konkrétnych oblastiach pôsobenia (vzdelávanie,
veda, spoločenské pôsobenie a komunikácia)
II d) strategické ciele v oblasti budovania inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti založenej
na poznaní

Cieľ č. 1 – zabezpečiť spoluprácu s podnikateľským sektorom a verejným sektorom
Aktivity:
§ Vytvoriť a posilniť partnerstvá s organizáciami z podnikateľského alebo
verejného sektora a následne vytvoriť systém prenosu poznatkov do
praxe
§ Podieľať sa na tzv. aplikačných projektoch
Ukazovatele:
. počet zmlúv o spolupráci a spoločných aktivít s partnermi z podnikateľského
a verejného sektora
Cieľ č. 2 – prispieť k posilneniu spoločnosti založenej na výsledkoch poznania
Aktivity:
§ Podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov v oblastiach súvisiacich
študijných programov
§ Participovať na činnosti strategických orgánov a komisií, pripravujúcich
materiály pre oblasť vzdelávania a vedy v SR alebo zahraničí
§ Aktívne participovať na odborných diskusiách a fórach, prezentovať
výsledky výskumu FSEV UK
Ukazovatele:
. počet členstiev v odborných, pracovných, kontrolných, expertných, legislatívnych
komisiách a diskusiách

Dlhodobý zámer FSEV UK bol prerokovaný v Rade pre kvalitu FSEV UK, vo Vedeckej rade
FSEV UK dňa 12.10.2021 a schválený AS FSEV UK dňa 19.10.2021.
Platnosť a účinnosť nadobudol dňa 19.10.2021.

