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V súlade s § 30, ods. 1, písm. b), podľa ktorého Vedecká rada fakulty „hodnotí najmenej raz za rok 

úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy“, predkladám toto hodnotenie vzdelávacej 

činnosti na fakulte za rok 2021, pokrývajúci obdobie  akademického roka 2020/2021 a  čiastočne 

akademického roka 2021/2022.  
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1  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  

  FSEV UK v akademickom roku 2020/2021 zabezpečovala vzdelávaciu činnosť 

v nasledujúcich študijných  programoch: 

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium):  

➢ aplikovaná ekonómia (AE) 

➢ európske štúdiá (ES) 

➢ sociálna antropológia (SA) 

➢ sociálna a pracovná psychológia (SPP) 

➢ mediamatika (ME) 

 

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium): 

➢ aplikovaná ekonómia (mgAE) 

➢ európske štúdiá (mES) 

➢ sociálna antropológia (mSA) 

➢ sociálna a pracovná psychológia (mSPP) 

➢ verejná politika (mVP) 

➢ európske štúdiá, anglický program (mESen)  

 

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium):  

➢ európske štúdiá a politiky (denné, externé štúdium, obe aj v anglickom jazyku) 

➢ sociálna a pracovná psychológia (denné a externé štúdium) 

➢ sociálna antropológia (denné, externé štúdium, obe aj v anglickom jazyku) 

➢ verejná politika (denné a externé štúdium) 
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2  PRIJÍMACIE KONANIE, POČTY ŠTUDENTIEK A ŠTUDENTOV  

 

V tejto časti uvádzame komplexnú štatistiku prijímacieho konania s nástupom 

v akademickom roku 2021/2022 (v porovnaní s predchádzajúcimi akademickými rokmi) 

vrátane počtu prihlášok, počtu a pomeru zapísaných a prijatých študentiek a študentov 

na jednotlivé študijné programy v prvom roku a ďalších rokoch štúdia, počet študujúcich 

študentiek a študentov vo vyšších ročníkoch, ďalej počet študentiek a študentov, ktoré/í 

zanechali štúdium alebo boli vylúčené/í zo štúdia. Ďalšou kategóriou je počet 

absolventiek a absolventov študijných programov. Pozornosť venujeme aj kvalite 

prijatých uchádzačiek a uchádzačov vyjadrenej  výsledkami dosiahnutými v prijímacom 

konaní.  

Je potrebné spomenúť, že vzhľadom na nejasnú situáciu ohľadom konania/nekonania 

externej časti maturitnej skúšky, FSEV UK upravila podmienky prijímacieho konania pre 

bakalárske a následne aj magisterské štúdium rovnako ako v prípade prijímacieho 

konania na 2020/2021. V bakalárskom stupni, v študijnom programe sociálna a pracovná 

psychológia, kde je počet prihlášok kontinuálne vyšší ako je predpokladaný počet 

prijatých uchádzačov a uchádzačiek sa podmienečne prijímalo na základe výsledkov 

prijímacej skúšky, ktorá sa robila online formou cez MS Forms. Prijímacia skúška 

pozostávala zo slovenského a anglického jazyka a zameraná bola predovšetkým na 

čítanie s porozumením a logické myslenie a všeobecné študijné predpoklady. Na 

ostatných študijných programoch sa podmienečne prijali všetky uchádzačky a uchádzači, 

ktoré/í splnili základné podmienky (poslali e-prihlášku priložili potvrdenie o prihlásení sa 

na mat. skúšku v anglickom jazyku na požadovanej úrovni, prípadne inak vydokladovali 

znalosti AJ, a zaplatili poplatok za prijímacie konanie). Na základe počtu podmienečne 

prijatých a riadne prijatých uchádzačiek a uchádzačov sa druhé kolo PK nekonalo 

v študijných programoch sociálna a pracovná psychológia a európske štúdiá. Uchádzačky 

a uchádzači s absolvovanou strednou školou v zahraničí absolvovali tiež prijímaciu skúšku 

zo všeobecných študijných predpokladov a anglického jazyka v každom z prípustných 

študijných programov. Časť všeobecných študijných predpokladov bola v slovenčine a to 

z toho dôvodu, že sa na FSEV UK hlásia aj uchádzačky a uchádzači bez znalosti 

slovenského jazyka, čo im bráni v riadnom štúdiu.  Podmienečné prijatie sa potom 

upravilo na riadne prijatie po splnení podmienky doručenia maturitného vysvedčenia, 

prípadne rozhodnutia o uznaní dokladov zo zahraničia.  

V magisterskom stupni, aj vzhľadom na nižší počet uchádzačiek a uchádzačov ako je 

predpokladaný počet prijatých, sa podmienečne prijímalo na základe splnenia 

základných podmienok prijímacieho konania (odoslanie prihlášky a uhradenia poplatku 

za PK). Podmienečné prijatie sa potom upravilo na riadne prijatie po dodaní potvrdenia 

o vykonaní štátnej skúšky na bakalárskom alebo magisterskom stupni.  

Vzhľadom na počet uchádzačiek a uchádzačov na magisterský stupeň, sa druhé kolo 

konalo vo všetkých študijných programoch.  
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2.1. BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

Z tabuľky 1 je možné konštatovať, že počet uchádzačiek a uchádzačov sa oproti 

predošlému roku zvýšil. Tabuľka 1 však za PK na akademický rok  2021/2022 uvádza 

počet len uhradených prihlášok v prioritnom študijnom programe (vzhľadom na to, že 

neuhradené prihlášky v 1.kole sme v prípustných študijných programoch posunuli do 

2.kola, v neprípustných sa rušili z dôvodu neuhradenia poplatku) a teda nárast o 3 je 

irelevantný. Celkový počet podaných prihlášok (vrátane neuhradených) bol 769. Je 

potešujúce, že na študijný program sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku 

sme prijali 30 prihlášok, čo je nárast o viac ako o 100% oproti predošlému roku. Počet 

prihlášok na študijný program sociálna antropológia a mediamatika opäť mierne stúpol 

oproti predchádzajúcemu roku. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že FSEV UK si 

udržiava stúpajúci záujem o  študijné programy medzi uchádzačkami a uchádzačmi.  

Tabuľka č. 1: Vývoj počtu prihlášok na jednotlivé študijné programy ako prioritné 

študijné programy1 

Študijný program 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Aplikovaná ekonómia 120 141 136 

Európske štúdiá 159 164 173 

Soc.  a prac. psychológia 294 334 291 

Soc. a prac. psychológia 

EN 

- 12 30 

Sociálna antropológia 75 58 72 

Mediamatika 24 27 37 

Spolu 672 736 739 

 

Tabuľka 2 uvádza počty podmienečne a riadne prijatých študentov a študentiek na 

akademický rok 2021/2022. Pre porovnanie slúžia údaje z predchádzajúcich rokov. 

Z tabuľky vyplýva nárast prijatých vo všetkých študijných programoch okrem AE, ale aj to 

iba o 8. V novom študijnom programe sociálna a pracovná psychológia v anglickom 

jazyku (SPPen) bol počet prijatých 27. Celkový počet prijatých na bakalárske študijné 

programy vzrástol na 548, nárast o 20 oproti ostatnému akademickém roku. To hovorí 

o väčšej disciplinovanosti uchádzačiek a uchádzačov pri plnení podmienok pre prijatie 

ako aj zlepšenej komunikácie zo strany FSEV UK od podania prihlášky po zápis na 

štúdium.  

Oproti ostatnému akademickému roku sme proces prijímacieho konania opäť vylepšili 

a lepšie komunikovali na webe fakulty. Platby za prihlášku sa párovali automaticky, 

 
1 za 2021/2022 sa uvádza počet uhradených prihlášok 
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nakoľko uchádzačky a uchádzači zadávali podľa pokynov variabilný a špecifický symbol – 

toto uľahčilo a zrýchlilo proces evidovania prihlášok a zároveň uchádzačky a uchádzači 

nemuseli komunikovať so študijným oddelením, či je nejaký problém s ich prihláškou. 

Pozvánky na prijímaciu skúšku ako i samotné rozhodnutia sa posielali už ako príloha e-

mailu (predchádzajúci akademický rok išli v texte mailu). Takýto spôsob je 

sofistikovanejší a poskytuje prijatým uchádzačkám a uchádzačom oficiálny dokument 

formou osobitnej prílohy. Zároveň tým bolo umožnené do textu mailu vložiť aj 

informáciu o ďalšom postupe (kedy si budú môcť spraviť pred-zápis predmetov, kde 

nájdu informácie k prezenčným zápisom a pod.) 

 

Tabuľka č. 2: Počty študentiek a študentov prijatých do prvého ročníka bakalárskeho 

štúdia.  

Študijný 

program 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

AE 55 116 101 137 129 

ES 123 156 154 160 168 

SPP 92 110 115 127 128 

SPP en - -  16 27 

SA 14 68 105 63 65 

ME - - 23 25 31 

Spolu 284 450 498 528 548 

 

Tabuľka 3 obsahuje počty zapísaných študentiek a študentov do prvého ročníka 

bakalárskeho štúdia, spolu s informáciou o pomere zapísaných a prijatých študentiek a 

študentov na študijné programy. Z tabuľky vyplýva, že úspešnosť v jednotlivých 

študijných programoch fluktuuje. Pozitívny vývoj možno pozorovať v študijnom 

programe SPP, SPPen a SA. V študijnom programe AE sa trend vrátil na úroveň z roku 

2019/2020. Avšak v študijnom programe EŠ trend pokračuje z minulého roka a teda že 

pomer zapísaných nedosahuje ani 50% prijatých.  

Všeobecne možno hodnotiť pomer zapísaných oproti prijatým ako uspokojivý, nakoľko 

výsledný počet zapísaných je optimálny a percentuálny počet sa zvýšil približne o 10% 

oproti minulému roku, kedy naše predpoklady a zozbierané dáta nasvedčovali tomu, že 

sa k nám študenti nezapísali z dôvodu neskoršieho zápisu a komplikovanému procesu,  

ktorý sme však pre prijímania na akademický rok 2021/2022 proces zjednodušili a lepšie 

komunikovali, ako na webe, tak i v e-mailovej komunikácii s prijatými uchádzačkami 

a uchádzačmi. Zápis predmetov bol možný od 14.7.2021, predĺženie skúškového obdobia 

pre vyššie ročníky a teda kontrolná etapa nám neumožnila spustiť zápis skôr.  
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Stále platí, že vzhľadom na administratívu, logistiku a procesy potrebné na potvrdenie 

zápisu nie je možné potvrdiť zápis už v priebehu júla, ale až od 2.9. daného roka. Skoršie 

potvrdenie zápisu spôsobuje problémy pri integrácii s inými systémami a Centrálnym 

registrom študentom (CRŠ).  

Komplexný prehľad dát z prijímacieho konania na bakalárskom stupni je uvedený 

v Tabuľke 4.  

Tabuľka č. 3: Zapísané/í študentky a študenti 1. r. bakalárskeho štúdia a pomer voči 

prijatým uchádzačkám a uchádzačom 

Študijn

ý 

progra

m 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

AE 11 20% 50 43,1% 47 46,53

% 

51 37,23% 58 45% 

ES 75 60,97

% 

90 57,69

% 

102 66,23

% 

72 45% 78 46,43% 

SPP 72 68,26

% 

64 58,18

% 

62 53,91% 81 62,78% 103 80,47% 

SPPen - - - - - - 11 68,75% 24 72,73% 

SA 10 71,40

% 

39 57,35

% 

57 54,28

% 

38 60,32% 49 75% 

ME - - - - 17 73,91% 14 56% 17 54,84% 

Spolu 

/Priemer 
168 

59,15

% 
243 54%  285 

57,22

% 
267 50,57% 

329 60,04

% 

 

Tabuľka 4: Sumarizačná tabuľka za 2021/2022 

Študijný 
program 

Počet 
prihlášok 

Počet 
prijatých 

Počet 
zapísaných 

Podiel 
prijatí/prihlášky 

Podiel 
zapísaní/prihlášky 

AE 136 129 58 94,85% 42,65% 

ES 173 168 78 97,11% 45,09% 

SPP 291 128 103 43,99% 35,40% 

SPPen 30 27 24 90,00% 80,00% 

SA 72 65 49 90,28% 68,06% 

ME 37 31 17 83,78% 45,95% 

Spolu 739 548 329 74,15% 44,52% 
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/Priemer 

 

V tabuľke 5 uvádzame minimálny počet bodov potrebný na prijatie do prvého ročníka 

bakalárskeho štúdia v jednotlivých študijných programoch pre uchádzačky a uchádzačov 

so zahraničnou SŠ,  v študijnom programe SPP aj pre uchádzačky a uchádzačov zo 

slovenských stredných škôl (je uvádzaný ako prvý). Najvyšší počet bodov potrebný na 

prijatie bol v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia – pre uchádzačky 

a uchádzačov so slovenskou strednou školou 90, so zahraničnou školou 70. Toto je 

výsledkom najvyššieho počtu prihlášok s prioritným študijným programom.  

Tabuľka č. 5: Minimálny počet bodov potrebných na prijatie  

Študijný 

program 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

AE 21,40 21,4 50 60 

ES 10,65 20 61 60 

SPP 61,50 62,9 69 90/70 

SA 19,40 19,4 61 60 

ME - 10 38 50 

Priemer 28,23 26,74 55,8 60 

 

2.2. MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

Tabuľky 6 - 9 uvádzajú počty prihlášok, prijatých a zapísaných študentov do prvého roku 

dennej formy magisterského štúdia.  

Tabuľka 6 uvádza počet prihlášok v tomto a predchádzajúcich akademických rokoch. 

Možno pozorovať mierny až výrazný nárast prihlášok vo viacerých študijných 

programoch a to aj napriek nízkemu počtu absolventiek a absolventov v bakalárskom 

stupni na FSEV UK. Študijný program  mVP mal o jednu prihlášku menej, mESen o 2. 

Študijný program európske štúdiá v angličtine nie schopný byť dostatočne atraktívny pre 

širšie spektrum uchádzačiek a uchádzačov, nakoľko sa už na slovenský program hlási 

menší počet uchádzačiek a uchádzačov a všetci sú prijatí. Nefunguje teda tak, ako  

študijný program sociálna a pracovná psychológia na bakalárskom stupni, kde dopyt po 

slovenskom programe prekračuje jeho kapacitu a teda aj počet zapísaných je potom 

stabilný (a nie je naplnený len uchádzač(ka)mi zo zahraničia).  

Celkovo však môžeme povedať, že záujem o magisterské študijné programy mierne 

vzrástol o 61 prihlášok, čo je takmer o 33%. je to najviac prihlášok za ostatné štyri 

akademické  roky. Môžeme predpokladať, že štúdium na FSEV UK teda oslovilo aj 

uchádzačky a uchádzačov z iných univerzít, nielen čo sa prihlášok týka, ale aj počtu 
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prijatých zapísaných, čo potvrdzujú aj údaje tabuľkách 7 a 8 a medzi absolventkami 

a absolventmi bakalárskeho štúdia sa naše renomé zlepšuje, čomu vďačíme 

predovšetkým kvalitným študijným programom a uplatniteľnosti našich absolventiek 

a absolventiek. Nemenej dôležitým faktorom môže byť zrušenie poradovníka na 

magisterskom stupni, čo dáva uchádzačkám a uchádzačom väčší pocit istoty prijatia 

a teda vyššiu motiváciu si aj podať prihlášku. 

Tabuľka č.6: Počet prihlášok v jednotlivých študijných programoch a akad. rokoch 

Študijný program 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Aplikovaná ekonómia 23 8 16 22 

Európske štúdiá 54 58 46 66 

Soc. a prac. 

psychológia 

69 82 75 100 

Sociálna antropológia 8 9 7 18 

Verejná politika 25 13 29 28 

Európske štúdia - EN - 14 6 4 

Spolu 179 184 179 238 

 

Tabuľka č. 7: Počty študentov prijatých do 1.r. magisterského štúdia  

Študijný 

program 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

mgAE 32 20 6 14 232 

mES 63 45 49 46 62 

mPP 38 59 74 75 97 

mSA 16 6 9 7 18 

mVP 15 24 12 29 28 

mESen - - 14 3 3 

Spolu  164 154 164 174 231 

 

Aj napriek nižšiemu počtu uchádzačiek a uchádzačov na magisterskom stupni ako na 

bakalárskom je magisterský stupeň charakteristický vyšším podiel zapísaných z prijatých 

uchádzačov a uchádzačiek. Oproti ostatným dvom akademickým rokom, tento rok 

 
22 V niektorých prípadoch sa uchádzač/ka rozhodol ešte na poslednú chvíľu zapísať sa na iný študijný 
program 
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pozorujeme mierne zvýšenie a veríme, že to bude reflektovať dlhodobý trend, ktorý 

dostane úroveň zapísaných na tú z rokov 2017/2018 a 2018/2019. Na základe ďalších dát 

však stále pretrváva názor, že štúdium na FSEV UK je len „poistkou“ aj pre naše 

absolventky a absolventov bakalárskeho štúdia. A teda absolvovanie bakalárskeho štúdia 

im dodalo sebavedomie a cieľavedomosť posunúť sa ďalej na západ za kvalitným 

vzdelaním a inými skúsenosťami. Každopádne však nárast o 58 zapísaných hodnotíme 

v kontexte magisterského štúdia ako progres. Kvalitu prijatých študentiek a študentov 

budeme však vedieť zhodnotiť až po kontrolnej etape v zimnom semestri a následne aj po 

letnom.   

Tabuľka 9 uvádza komplexný prehľad dát z prijímacieho konania na magisterské štúdium 

v akad. roku 2021/2022. 

Zaujímavým ukazovateľom v magisterskom štúdiu je podiel absolventiek a absolventov 

bakalárskeho štúdia na FSEV UK zo zapísaných na magisterský stupeň (Tabuľka 10). 

Z tabuľky vyplýva, že najmenší podiel absolventiek a absolventov FSEV UK študuje 

na štud. programe európske štúdiá. Na druhej strane, štud. programe aplikovaná 

ekonómia a sociálna a pracovná psychológia sú obsadené takmer primárne práve 

absolventkami a absolventmi FSEV UK.  

Tabuľka č. 8: Zapísaní študenti 1. r. magisterského štúdia 

Študijný 

program 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

mgAE 24 75% 13 65% 1 16,66% 13 92,86% 22 95,65% 

mES 58 92,06% 37 82,22% 40 81,63% 26 56,52% 43 69,35% 

mPP 30 78,95% 50 84,74% 54 72,97% 48 64% 72 74,23% 

mSA 10 62,5% 4 66,66% 8 88,88% 7 100% 12 66,67% 

mVP 15 100% 20 83,33% 8 66,66% 16 55,17% 20 71,43% 

mESen - - - - 0 0% 2 64,37% 1 33,33% 

Spolu / 

Priemer 
137 83,54% 124 80,5% 111 67,68% 112 64,3% 170 73,59% 

 

Tabuľka 9: Sumarizačná tabuľka prijímacieho konania na mgr stupeň 2021/2022 

Študijný 
program 

Počet 
prihlášok 

Počet 
prijatých 

Počet 
zapísaných 

Podiel 
prijatí/prihlášky 

Podiel 
zapísaní/prihlášky 

mgAE 22 23 22 105% 100% 

mES 66 62 43 94% 65% 

mPP 100 97 72 97% 72% 
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mSA 18 18 12 100% 67% 

mVP 28 28 20 100% 71% 

mESen 4 3 1 75% 25% 

Spolu/ 
Priemer 

238 231 170 97% 71% 

 

Tabuľka 10: Počty absolventov bakalárskeho štúdia v akad. roku 2019/2020 a počty 

zapísaných magisterských študentov v 2021/2022 

ŠP 
Zapísané/zapísaní 

2021/2022 

Zapísané/zapísaní 

s bc na FSEV UK 

Zapísané/zapísaní 

s bc mimo FSEV 

UK 

Podiel 

absolventiek/ov 

zo FSEV UK zo 

zapísaných v 1. 

roku 

mgAE 22 16 6 72,73% 

mES 43 15 28 34,88% 

mPP 72 43 29 59,72% 

mSA 12 9 3 75,00% 

mVP 20 9 11 45,00% 

mESen 1 0 1 0,00% 

spolu 170 92 78 54,12% 
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2.3. ŠTUDUJÚCE/I PODĽA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV 

Počet zapísaných študentiek a študentov sa každoročne upravuje o študentky a 

študentov, ktoré/í majú štúdium prerušené, štúdium zanechajú alebo sú vylúčené/í pre 

nesplnenie podmienok. 

Počty študentiek a študentov študujúcich v jednotlivých ročníkoch bakalárskeho štúdia 

a počty vylúčených, v členení podľa študijných programov, obsahuje tabuľka 11. Tu 

možno konštatovať, že najviac vylúčení a zanechaní sa spracúva v prvom roku vo 

všetkých študijných programoch, v 2018/2019 tvorili 41,15% všetkých zapísaných 

študentiek a študentov, v 2019/2020 už 77,12%. v 2020/2021 to bolo 69%.  

Tieto údaje však potvrdzujú, že po prvej vlne zanechaní a vylúčení, väčšina študentiek 

a študentov pokračuje riadne v štúdiu a neskoršie dôvody sú skôr individuálneho 

charakteru. Za akademický rok 2020/2021 je výraznejší počet týchto študentiek 

a študentov ešte v druhom ročníku v bakalárskom študijnom programe európske štúdiá. 

Dôvodom bolo najmä neabsolvovanie opakovane zapísaného predmetu z prvého 

ročníka. Tieto študentky a študenti si však väčšinou podajú opätovne prihlášku a de facto 

„ďalej pokračujú“ v štúdiu. Vylúčenia v treťom roku štúdia sú väčšinou spôsobené 

nesprávnym nastavením študijného plánu a získaním nedostatočného počtu kreditov pre 

postup do ďalšieho ročníka v prípade predlžovania štandardnej dĺžky štúdia (PŠDŠ). 

Zároveň, čoraz častejšie pozorujeme aj v prípade bakalárskych študentiek a študentov 

cielené predlžovanie štúdia a to najmä z dôvodu, že popri štúdiu aj pracujú a nestíhajú 

napísať včas bakalársku prácu.  

Je však veľmi pozitívne, že počet vylúčených a zanechaných oproti akad. roku 2019/2020 

výrazne klesol (v 2019/2020 ich bolo spolu 118, v prvom ročníku 91). Tieto čísla  

v kontexte mierne vyšších počtov študujúcich k 31.10. hovoria ako o kvalite prijatých 

študentov, tak i kvalite poskytovaného študijného programu. Predpokladáme, že učivo je 

študentkám a študentom lepšie vysvetlené a spôsob hodnotenia je prispôsobený reálnym 

očakávaniam od absolventiek a absolventov daného študijného programu.  

Pomer vylúčení a zanechaní sa nedá kvalitatívne posudzovať, keďže mnoho študentiek 

a študentov využíva inštitút zanechania štúdia, ak vedia, že nesplnili podmienky na 

úspešné absolvovanie semestra či celého akademického roku, preto ich posudzujeme 

spoločne.   

 

 

Tabuľka č. 11: Študujúci (k 31.10.2020) a zanechania, vylúčenia v akad. roku 

2020/2021 (počnúc dňom zápisu) - bakalársky stupeň  

ŠTUDIJNÝ 

PROGRAM 

Študujúci Vylúčení + zanechaní + zanechaní 

PŠDŠ 
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SPOLU 1R 2R 3R SPOLU 1R  2R 3R  

AE 96 51 20 25 24 20 2 2 

ES 183 72 71 40 27 15 11 1 

ME 30 14 15 1 1 1 0 0 

SPP 176 81 48 47 6 5 0 1 

SPP/en 11 11 0 0 0 0 0 0 

SA  92 38 38 16 26 17 6 3 

Spolu  588 267 192 129 84 58 19 7 

 

Tabuľka 12 uvádza rovnaké informácie za magisterský  stupeň štúdia. Pomer vylúčených 

a zanechaných v bakalárskych aj magisterských programoch oproti študujúcim k 31.10. je 

približne na tej istej úrovni (cca 14%). Na magisterskom stupni v porovnaní s akad. rokom 

2019/2020, kde bolo 230 študujúcich a 19 vylúčení, pomer 8,2%) pozorujeme výraznejšie 

zhoršenie. Vyšší počet vylúčení a zanechaní bol spôsobený najmä vylúčeniami 

a zanechaniami v študijnom programe mgAE (kde v 2019/2020 mali jednu študentku 

v 1.ročníku) a mVP, kde počet narástol z 2 v 2019/2020 na 10 v 2020/2021. V tomto 

študijnom programe teda pozorujeme opačný trend ako v bakalárskom štúdiu. Táto 

zmena môže byť spôsobená jednak slabšou kvalitou prijatých študentiek a študentov, 

ktorí prišli najmä z iných univerzít (zo 16 v 1. ročníku v 2019/2020 bol/a iba 1 absolvent/ka 

FSEV UK). Na druhej strane je otázkou, ako a či študijný program dokáže reagovať na  

takéto zloženie študentov a študentiek čo sa týka spôsob výučby v prípade, že mali slabú 

prípravu z bakalárskeho stupňa. Avšak absolventky a absolventi bakalárskeho štúdia na 

iných univerzitách sú dlhodobejším problémom aj na iných študijných programoch. Je na 

zvážení, či do prijímacieho konania nezaviesť tzv. inštitút rozdielových skúšok vo forme 

prijímacích skúšok. To však môže negatívne ovplyvniť počet prihlášok a následne aj počet 

prijatých a zapísaných. Predbežné dáta z prijímacieho konania na 2021/2022 ukazujú, že 

študijný program verejná politika oslovil viaceré absolventky a viacerých absolventov 

bakalárskeho študijného programu európske štúdiá, avšak cieľom by primárne nemalo 

byť oslovovať absolventky a absolventov iného študijného programu na FSEV UK, ale 

práve iných fakúlt UK a iných vysokých škôl.  
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Tabuľka č. 12: Študujúci (k 31.10.2020) a zanechania, vylúčenia v ak. roku 2020/2021, 

magisterský stupeň  

ŠTUDIJNÝ 

PROGRAM 

Študujúci Vylúčení  + zanechaní + zanechaní 

PŠDŠ 

SPOLU 1R 2R SPOLU 1R 2R 

mgAE 12 12 0 5 5 0 

mES 65 26 39 9 8 1 

mESen 2 2 0 1 1 0 

mPP 108 48 60 5 2 3 

mSA  10 7 3 2 2 0 

mVP 25 16 9 10 9 1 

Spolu  222 111 111 32 27 5 

 

2.4. ABSOLVENTKY A ABSOLVENTI 

Ukazovateľ celkového počtu absolventiek a absolventov, ako aj podiel absolventiek a 

absolventov (v štandardnej dĺžke štúdia) k celkovému počtu zapísaných študentiek a 

študentov je jedným z dôležitých kritérií hodnotenia štúdia. Tabuľka 13 uvádza počty 

absolventiek a absolventov v jednotlivých akademických rokoch. Tu možno sledovať 

nárast v počte absolventiek a absolventov ako na bakalárskom stupni. Toto je však 

spôsobené aj vyšším počtom študentiek a študentov prijatých do akademického roka 

2018/2019, ktorý bol 244, o 96 viac ako prijatých v 2017/2018 (ktorí mali absolvovať 

štúdium v 2019/2020) viď Tabuľka 11. Na magisterskom stupni bol počet prijatých do 

2019/2020 112, do 2018/2019 to bolo 111. Preto je aj počet absolventiek a absolventov 

pomerne rovnaký. Lepší prehľad v jednotlivých študijných programoch poskytuje 

Tabuľka 14.  

Tabuľka 13: Počet absolventiek a absolventov 

Študijný 

program 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

AE 36 20 8 11 21 

ES 43 34 35 22 38 

SPP 26 41 45 42 43 

SA 13 8 4 2 11 

ME - - 4 0 0 
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Spolu BC 118 103 96 77 113 

mgAE 16 31 19 12 0 

mES  45 35 45 26 32 

mPP 39 40 24 42 52 

mSA 12 7 7 2 3 

mVP 17 11 9 13 6 

Spolu 

MGR 

129 124 104 95 93 

Spolu bc + 

mgr 

247 227 200 172 206 

 

Tabuľka 14 zobrazuje počty študentiek a študentov bakalárskeho štúdia, ktoré/í nastúpili 

na štúdium v akademickom roku 2018/2019 a riadne ukončili štúdium v roku 2020/2021 a 

magisterského štúdia, ktoré/í začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a riadne 

ukončili ho v roku 2020/2021.  

V rámci bakalárskeho stupňa je úspešnosť ukončenia štúdia nižšia –42%. V porovnaní 

s predchádzajúcim akademickým rokom je to pokles o 10%. Tento trend je spôsobený 

hlavne pomerne vysokým počtom zanechaných a vylúčených študentiek a študentov 

v prvom roku štúdia z rôznych dôvodov, vrátane nevhodne vybraného študijného 

programu. Na rozdiel od bakalárskeho stupňa, na magisterskom stupni pozorujeme 75% 

úspešnosť, čo je približne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom akademickom roku 

(76,6%).  Síce to odzrkadľuje menší odlev študentiek a študentov zapísaných do prvého 

roka magisterského štúdia v porovnaní s bakalárskym štúdiom, no zároveň to vykazuje, 

že niektoré  študentky a študenti si štúdium predlžujú, či už dobrovoľne alebo nútene 

z dôvodu neabsolvovania povinného či povinne voliteľného predmetu. Čoraz častejšie sa 

stretávame s odkladom odovzdania diplomovej práce, nakoľko status študenta 

študentkám a študentom vyhovuje aj z dôvodu zamestnania. Status študenta totiž 

umožňuje zamestnávateľom platiť nižšie odvody. Na fakulte sme sa stretli aj s tým, že 

študentkám a študentom bolo odporúčané ich zamestnávateľom si štúdium predĺžiť.  

Tabuľka 14: Úspešnosť pri ukončení štúdia 

Študijný program – 

Bc.  

Zapísané/í 

v 2018/2019 

Z toho 

absolventky/i 

v 2020/2021 

Podiel 

absolventiek/ov zo 

zapísaných 

študentov 

AE 50 17 34% 

ES 89 35 39,33% 
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SPP 63 41 65,08% 

SA 42 11 26,19% 

SPOLU  244 104 42,62% 

Študijný program – 

Mgr.  

Zapísané/í 

v 2019/2020 

Absolventky/i 

v 2020/2021 

Podiel 

absolventiek/ov zo 

zapísaných 

študentov 

mgAE 1 1(v 2019/2020) 100% 

mES  41 29 70,73% 

mPP 54 47 87,04% 

mSA 8 3 37,50% 

mVP 8 4 50% 

SPOLU  112 84 75% 

Celkový súčet 356 188 52,81% 
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3. UČITELIA 

 

K 31. 8. 2021 pôsobilo na FSEV UK 52 interných zamestnankýň a zamestnancov, ktoré/í 

zabezpečovali výučbu. Z toho 42 je učiteliek a učiteľov a 10 je výskumných pracovníčok 

a pracovníkov. Nie všetky a všetci majú 100% úväzok. Učiteliek a učiteľov je v prepočte 

na úväzky 40,3, výskumníčok a výskumníkov 8,42. V tabuľke č. 14 uvádzame  

prepočítané počty učiteliek a učiteľov a výskumných pracovníčok a pracovníkov na 

jednotlivých ústavoch fakulty, počty študentiek a študentov zapísaných na bakalárske 

a magisterské študijné programy zabezpečované ústavmi v dennej forme,  ako aj pomer 

študentiek a študentov na jednu učiteľku a učiteľa. Najvyšší pomer má Ústav aplikovanej 

psychológie, kde na jedného pracovníka/pracovníčku pripadá priemerne 26-27 

študentiek/študentov. Najnižšie pomery majú ústavy: Ústav mediamatiky, Ústav 

verejnej politiky a Ústav sociálnej antropológie. Výskumné centrum pre ľudské práva sa 

podieľa na zabezpečení výučby špecifických kurzov pre ÚEŠMV. Podľa týchto počtov by 

mali byť jednotlivé pracoviská schopné zabezpečovať vzdelávanie na vysokej úrovni. Je 

dôležité rozdeliť vzdelávacie činnosti a zabezpečovanie povinných a povinne voliteľných 

predmetov rovnomerne, aby nevznikli diskrepancie medzi vyťaženosťou jednotlivých 

zamestnankýň a zamestnancov. Ak takéto diskrepancie vzniknú, mali by byť k tomu 

pomerne prispôsobené aj očakávania v tvorivej činnosti.  

Tabuľka 14: Počty interných pedagogických a výskumných pracovníčok 

a pracovníkov za akad. rok 2020/2021 a ich vyťaženosť 

Ústavy  Počet 

pedagogických 

a výskumných 

pracovníčok 

a pracovníkov 

Rozsah 

úväzkov 

Počet študentiek a 

študentov v dennej 

forme štúdia (k 

31.10.2020) 

Počet študentiek 

a študentov na 

učiteľku/učiteľa  

a pomer úväzkov 

ÚAP 11 11 295 26,81/26,81 

ÚE 6 6 108 18/18 

ÚEŠMV  13 

12,1 

250 

19,23 (15,625 

s VCĽP)/20,66 

(17,36 s VCĽP) 

ÚSA 9 8,97 102 11,33/11,37 

ÚVP 4 3,2 25 6,25/7,81 

ÚM 6 5,15 30 5/5,82 

VCĽP 3 2,3 - - 

SPOLU 52 48,72 810 15,57/16,62 
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4. ŠTÚDIUM NA ZAHRANIČNEJ UNIVERZITE A PROGRAM ERASMUS+  

FSEV UK realizuje množstvo aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov. Cieľom je 

pokračovať v týchto aktivitách rámcovo zameraných najmä na spoluprácu so 

zahraničnými pracoviskami na celom svete, založených na bilaterálnych, ale aj 

multilaterálnych zmluvných partnerských vzťahoch, ako aj v rámci rôznych grantových a 

sieťových schém. 

 

V rámci možností štúdia v zahraničí sa fakulta v akademickom roku 2020/2021 aktívne 

zapojila do programu Erasmus+ a iných medzinárodných aktivít.  Fakulta v uvedenom 

akademickom roku vyslala na zahraničné štúdium v zimnom semestri 5 študentov a 

prijala 12 zahraničných, v letnom semestri vyslala do zahraničia 7 študentov (pričom traja 

študenti boli na celoročnej mobilite) a prijala 11 zahraničných študentov (pričom štyria 

študenti boli na celoročnej mobilite). V rámci iných mobilitných programov fakulta 

prijala 0 zahraničných študentov (Fulbright štipendium,  Vyšehradský fond, Národný 

štipendijný program) z dôvodu prvej a druhej vlny pandémie ochorenia COVID 19 

a všeobecnej obavy o bezpečnosť a zdravie. 

 

Akademický 

rok  

 Program Erasmus+  Bilaterálne zmluvy UK  Iné mobilitné programy  

Počet 

vyslaných 

študentov  

Počet 

prijatých 

študentov  

Počet 

vyslaných 

študentov  

Počet 

prijatých 

študentov  

Počet 

vyslaných 

študentov  

Počet 

prijatých 

študentov  

2020/2021 

letný 

semester 

7 11 0 0 0 0 

2020/2021 

zimný 

semester 

5 12 0 0 0  

 

V rámci učiteľskej mobility fakulta vyslala v letnom semestri akademického roku 

2020/2021 0 pedagogických pracovníkov na krátkodobý prednáškový pobyt v rámci 

učiteľských mobilít (STA) a 0 pracovníkov (STT), v zimnom semestri fakulta vyslala 0 

pedagogických pracovníkov. Fakulta  prijala spolu 2 pedagógov zo zahraničných 

univerzít.  
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Akademický 

rok  

 Program Erasmus+  Bilaterálne zmluvy UK  Iné mobilitné programy  

Počet 

vyslaných 

učiteľov  

Počet 

prijatých 

učiteľov 

Počet 

vyslaných 

učiteľov 

Počet 

prijatých 

učiteľov 

Počet 

vyslaných 

učiteľov 

Počet 

prijatých 

učiteľov  

2020/2021 

letný 

semester 

0 2 0 0 0 0 

2020/2021 

zimný 

semester 

0  0 0 0 2 

 

Agenda zahraničných vzťahov na fakulte pokrýva spracovanie viac ako 80 bilaterálnych 

zmlúv v rámci programu Erasmus+. 

 

Fakulta a aj pracovníci jednotlivých ústavov sú členmi viacerých nadnárodných asociácií: 

 

TEPSA (Trans-European Political Science Association), 

ECPR (European Consortium for Political Research) 

EASA (European Association of Social Anthropologists) 

ASEEES (Association of Slavic and Euroasian and East European Studies) 

ECPA (European Community Psychology Association) 

International Society for Emotion Focused Therapy 

Association of Cross-Cultural Psychology 

European Association of Experimental Social Psychology 
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