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Vzdelávaciu činnosť fakulty je možné hodnotiť z pohľadu vnútorného, ktorý zahŕňa prehľady a vývoj 

počtu študentov v jednotlivých študijných programoch, počtu učiteľov na ústavoch, ako aj z pohľadu 

vonkajšieho, ktorý prezentujú rôzne hodnotiace komisie a ratingové agentúry.  

 Fakulta sociálnych a ekonomických vied uskutočňovala v ak. roku 2008/09 vzdelávaciu 

činnosť v štyroch akreditovaných študijných programoch bakalárskeho štúdia: Aplikovaná ekonómia 

Európske štúdiá, Sociálna a pracovná psychológia v dennej aj externej forme štúdia a Sociálna 

antropológia v dennej forme štúdia. Na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania mala fakulta 

akreditované nasledovné študijné programy v dennej aj externej forme: Európske štúdiá, Sociálna 

a pracovná psychológia, Sociálna antropológia (uskutočňovaný len v dennej forme)a Verejná politika.  

Interné hodnotenie 
Vnútorné hodnotenie vzdelávacej činnosti vychádza z evidencie študentov počas uplynulých troch 

akademických rokov: 2007/08, 2008/09 a 2009/10 a zo súčasných prehľadov učiteľov na ústavoch, 

ktoré zabezpečujú výučbu. 

Študentii 
Fakultu zvnútra je možné hodnotiť na základe počtu alebo pomeru prijatých a zapísaných študentov 

na jednotlivé študijné programy v prvom a ďalších rokoch štúdia, na základe počtu študujúcich 

študentov vo vyšších ročníkoch, ďalej podľa počtu študentov, ktorí štúdium zanechali alebo boli 

vylúčení. Ďalšou dôležitou kategóriou je počet absolventov študijných programov, resp. odborov.  

Prijatí, zapísaní študenti 
Vývoj počtu prijatých študentov na fakultu v jednotlivých študijných programoch do prvého ročníka bakalárskeho štúdia 
v dennej aj externej forme uvádza Tabuľka 1
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Tabuľka 2 obsahuje počty zapísaných študentov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia, spolu 

s informáciou o pomere prijatých a zapísaných študentov na študijné programy. Každoročne sa podiel 

zapísaných študentov v dennej forme zvyšuje, v externej forme sa štandardne pohybuje nad 80%.  
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  AE - Aplikovaná ekonómia,  

 EŠ - Európske štúdiá, 
 PP - Sociálna a pracovná psychológia, 
 SA - Sociálna antropológia 



Tabuľka 1: Prijatí študenti do 1.r. Bc. štúdia 

ŠPg 

akademické roky 

2007/08 2008/09 2009/2010 

denné ext. denné ext. denné ext. 

AE 72 20 92 29 122 44 

EŠ 90 30 131 58 149 60 

PP 52 25 86 41 90 41 

SA 53 0 51 0 61 0 

Spolu 267 75 360 128 422 145 

 
Tabuľka 2: Zapísaní študenti 1.r. Bc. štúdia 

ŠPg 

akademické roky 

2007/08 2008/09 2009/2010 

denné ext. denné ext. denné ext. 

AE 18 17 32 24 51 42% 35 80% 

EŠ 33 19 58 36 74 50% 53 88% 

PP 23 20 40 34 37 41% 34 83% 

SA 28 0 31 0 22 36% 0 - 

Spolu 102 56 161 94 184 44% 122 84% 

Tabuľka 3
2
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Tabuľka 4 uvádzajú počty prijatých a zapísaných študentov do prvého roku dennej a externej formy 

magisterského štúdia v obdobnej štruktúre. Vysoký podiel študentov prvého stupňa štúdia 

prednostne pokračuje v štúdiu študijného programu na rovnakej fakulte, o čom svedčia aj pomery 

prijatých a zapísaných študentov.  

Tabuľka 3: Prijatí študenti 1.r. Mgr. Štúdia 

ŠPg 

akademické roky 

2007/08 2008/09 2009/2010 

denné ext. denné ext. denné ext. 

mAE 22 0 0 0 0 0 

mEŠ 45 0 54 30 96 56 

mPP 40 7 38 28 51 22 

mVP 11 44 41 67 58 45 

mSA 0 0 25 0 26 0 

Spolu 118 51 158 125 231 123 

 
Tabuľka 4: Zapísaní študenti 1.r. Mgr. Štúdia 

ŠPg 

akademické roky 

2007/08 2008/09 2009/2010 

denné ext. denné ext. denné  ext. 

mAE 20 0 0 0 0 - 0 - 

mEŠ 40 0 46 29 77 80% 48 86% 

mPP 36 6 33 25 44 86% 22 100% 

mVP 21 26 36 55 43 74% 39 87% 

mSA 0 0 20 0 22 85% 0 - 

Spolu 117 32 135 109 186  81% 109  89% 
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 VP - Verejná politika 



Študujúci, prerušenia, zanechania  a vylúčenia 

Počet zapísaných študentov sa každoročne upravuje o študentov, ktorí majú štúdium prerušené, 

štúdium zanechajú alebo sú vylúčení pre nesplnenie podmienok.  

V akademickom roku 2008/09 v dennej forme štúdia študovalo 146 študentov v prvom ročníku, 97 

v druhom ročníku a 152 študentov v treťom ročníku, viď Tabuľka 5. Najviac prerušení a vylúčení bolo 

v počas prvého roku štúdia, štúdium zanechalo približne 1% z celkového počtu študentov na 

bakalárskom stupni štúdia. V externej forme štúdia študovalo v minulom ak. roku 58 študentov 

v prvom ročníku, 25 v druhom ročníku a 45 v treťom ročníku, počty podľa študijných programov 

uvádza Tabuľka 6. Počet vylúčených študentov v prvom roku štúdia súvisí s nesplnením podmienok 

kontrolnej etapy štúdia po prvom semestri.  

Tabuľka 5: Študujúci, prerušenia, zanechania a vylúčenia v ak. roku 2008/09 v dennej forme 
štúdia, bakalársky stupeň 

  
ŠPg 

študujúci prerušenie zanechanie vylúčení 

1.r. 2.r 3.r 1.r. 2.r 3.r 1.r. 2.r 3.r 1.r. 2.r 3.r 

AE 30 13 31 1 1         1 1   

EŠ 54 40 61 3 2   2     3 1 2 

PP 40 26 46   2   1       2 2 

SA 22 18 14 4   1 1     6 3   

Spolu 146 97 152 8 5 1 4 0 0 10 7 4 

 
Tabuľka 6: Študujúci, prerušenia, zanechania a vylúčenia v ak. roku 2008/09 v externej forme 
štúdia, bakalársky stupeň 

 ŠPg 
študujúci prerušenie zanechanie vylúčení 

1.r. 2.r 3.r 1.r. 2.r 3.r 1.r. 2.r 3.r 1.r. 2.r 3.r 

AE 16 8   1 1   1     6 1   

EŠ 22 9 26 4     5     9 1   

PP 20 8 19 4 3 4       12   2 

SA 0 0 0                 1 

Spolu 58 25 45 9 4 4 6 0 0 27 2 3 

Tabuľka 7 uvádza rovnaké informácie za druhý stupeň štúdia, kde v dennej forme študuje v prvom 

roku štúdia 125 študentov a v externej forme 78 študentov. V druhom roku štúdia v dennej forme 

106 a v externej forme 17 študentov. Počty prerušení, zanechaní a vylúčení v dennej forme 

nepresahujú 6% z celkového počtu študujúcich, v externej forme sú do 12%.  

Tabuľka 7: Študujúci, prerušenia, zanechania a vylúčenia v ak. roku 2008/09, magisterský stupeň 

ŠPg 

akademický rok 

2008/09 

denné ext. 

študujúci prerušenie zanechanie vylúčenie študujúci prerušenie zanechanie vylúčenie 

  1.r. 2.r 1.r. 2.r 1.r. 2.r 1.r. 2.r 1.r. 2.r 1.r. 2.r 1.r. 2.r 1.r. 2.r 

mAE   19   1                         

mEŠ 40 37 5 2     1 1 24 1 2   1   3   

mPP 33 35 2   1       17 8 2   2   2   

mVP 36 15         1 1 37 8 4   6       

mSA 16       7   1                   

Spolu 125 106 7 3 8 0 3 2 78 17 8 0 9 0 5 0 

 



Absolventi 

Ukazovateľ celkového počtu absolventov, ako aj podiel absolventov k celkovému počtu zapísaných 

študentov je jedným z dôležitých kritérií hodnotenia. Tabuľka 8 uvádza počty absolventov 

v jednotlivých akademických rokoch. Tak, ako sa fakulta rozrastala, zvyšovali sa aj počty absolventov 

v každom študijnom programe, resp. odbore.   

Tabuľka 8: Počet absolventov na prvom a druhom stupni štúdia 

ŠPg
3
 

akademické roky 

2007 2008 2009 

denní externí denní externí denní externí 

AETŠ/AE 22   3   31   

EŠMV/EŠ 37   43 13 55 24 

AP/PP 42   37 18 46 15 

SA     19 2 11   

mAE     3   18   

mEŠ 11 2 20 8 37 2 

mPP 18 4 16 15 34 5 

mVP 8   4 4 13 6 

Spolu 138 6 145 60 245 52 

 

Tabuľka 9 zobrazuje počty študentov, ktorí nastúpili na štúdium a absolvovali štúdium v ak. roku 

2008/09. V bakalárskom stupni štúdia sa teda jedná o dobu troch rokov, v magisterskom stupni 

o dobu dvoch rokov. V priemere ukončilo na fakulte štúdium štátnou skúškou 68% zapísaných 

študentov. 

Tabuľka 9: Zapísaní študenti a absolventi 

ŠPg. 
Bc. 

Zapísaní študenti v roku 2006/07 na 
dennej a externej forme 

Absolventi v roku 
2008/09 

Podiel zapísaných študentov a 
absolventov 

AE 35 31 89% 

ES 121 79 65% 

PP 106 61 57% 

SA 25 11 44% 

ŠPg. 
Mgr. 

Zapísaní študenti v roku 2007/08 na 
dennej a externej forme 

  

mAE 20 18 90% 

mES 40 37 93% 

mPP 42 39 93% 

mVP 47 19 40% 

Spolu 436 295 68% 
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 V prvom stupni štúdia študenti skončili štúdium v študijných odboroch aj programoch. 

 AETŠ - Aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdiá, 
 EŠMV - Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy, 
 AP - Aplikovaná psychológia,  
 m - magisterský stupeň 



Učitelia  
Vzdelávaciu činnosť na fakulte zabezpečujú interní a externí učitelia. Na tomto mieste sú uvedené  

prehľady počtu interných učiteľov, počtu študentov zapísaných na študijné programy v dennej forme 

štúdia, ktoré zabezpečujú príslušné ústavy,  ako aj pomer študentov na jedného učiteľa. 

Tabuľka 10: Počet učiteľov, študentov podľa ústavov 

 Počet učiteľov  Počet študentov v dennej forme štúdia Počet študentov na učiteľa 

ÚE 5 93 18,6 

ÚEŠMV 8 284 35,5 

ÚAP 8 180 22,5 

ÚSA 5 99 19,8 

ÚPV 4 78 19,5 

Spolu 30 734 24,5 

Na fakulte pôsobí okrem tridsiatich interných aj takmer sto externých učiteľov, ktorí prispievajú ku 

skvalitneniu vzdelávacej činnosti aktuálnymi poznatkami z praxe, vzdelávacími metódami zo 

zahraničných univerzít. 

Externé hodnotenie 

Hodnotenie Akreditačnej komisie Slovenskej republikyii 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK bola pri svojom vzniku koncipovaná ako malá fakulta 

s nízkym počtom študentov a dôrazom na interdisciplinárne vzdelanie absolventov. Súčasné 

podmienky financovania však vytvárajú tlak na zvyšovanie počtu študentov, čo je negatívne 

hodnotené v akreditačnom procese a hodnotení ratingových agentúr. Napriek tomuto tlaku fakulta 

obstála v procese komplexnej akreditácie veľmi dobre, s celkovým hodnotením B (z čoho za 

hodnotenie atribútu výstupov B+, za hodnotenie atribútu prostredia B, za hodnotenie atribútu 

ocenenia B). Fakulta má akreditované študijné programy na bakalárskom stupni štúdia 

v nasledovných študijných programoch: Európske štúdiá, Sociálna a pracovná psychológia, Sociálna 

antropológia, Aplikovaná ekonómia, na magisterskom stupni štúdia: Európske štúdiá, Sociálna 

antropológia, Sociálna a pracovná psychológia a Verejná politika.  

Hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúryiii 
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila piate hodnotenie slovenských 

vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o 

ich vedeckej činnosti, pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom 

štúdiu.  

 Agentúra vo svojej správe konštatuje, že „... kvalita slovenských vysokých škôl sa oproti 

minulému roku veľmi nezmenila, stagnuje. Samozrejme, existujú výnimky, ktoré je možné sledovať už 

dlhší čas. Ide napr. o Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a Lesnícku 

fakultu Technickej univerzity vo Zvolene. Obidve inštitúcie výrazne napredujú vo vedeckej kvalite, 

ktorá je prepojená s kvalitou vzdelávania.“ Na inom mieste tejto správy: „Vo vedeckej produkcii 

rozhodne výrazne postupuje Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá napriek svojej krátkej 

existencii sa zaraďuje k najrýchlejšie rastúcim fakultám po vedeckej stránke medzi všetkými 

humanitnými a spoločenskými fakultami.“ 



 Fakulta sociálnych a ekonomických vied je vďaka svojej interdisciplinarite zaradená do 

kategórie fakúlt „Ostatné“. Tu sa umiestnila na treťom mieste, viď Tabuľka 11. FSEV dosahuje 

priemerne 61 bodov, pričom najvyššie bodové hodnotenie v tejto skupine bolo 63,4. Fakulta dosiahla 

najvyššie skóre v kategórii publikácie a citácie a granty.  

Tabuľka 11: Ranking fakúlt v skupinách 

 

Obrázok 1iv znázorňuje trend vývoja počas uplynulých piatich rokov za vybrané fakulty v skupine 

„Ostatné“. FSEV ako „mladá“ fakulta postupne eliminuje nedostatky novo vzniknutých fakúlt 

a zlepšuje svoju pozíciu.  
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i Údaje o študentoch spracované na základe podkladov vedúcej študijného oddelenia z 8. 12. 2009. 
ii
 Výsledky komplexnej akreditácie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK 

iii
 Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt, Akademická rankingová a ratingová agentúra, 2009 

iv
 Ivan Ostrovský, Michal Považan: VÝVOJOVÉ TRENDY, Akademická rankingová a ratingová agentúra, 2009 

Obrázok 1: Vývojové trendy v skupine fakúlt „Ostatné“ 


