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1. Organizácia štúdia – štruktúra študentov – priority, výhody, nevýhody,
perspektívy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied (ďalej len „fakulta“) sa člení na ústavy, a to: Ústav
európskych štúdií a medzinárodných vzťahov (ÚEŠMV), Ústav aplikovanej psychológie
(ÚAP), Ústav sociálnej antropológie (ÚSA) a Ústav verejnej politiky a ekonómie
(ÚVPE). Na čele ústavov sú riaditelia, ktorí zodpovedajú v plnom rozsahu za činnosť ústavu,
zabezpečujú pedagogický proces v príslušnom študijnom programe a dohliadajú na jeho
realizáciu pracovníkmi ústavov a rovnako realizujú a zabezpečujú vedecko-výskumnú činnosť
na ústavoch a fakulte.
Výučba v roku 2011 (akademický rok 2010/2011, 2011/2012) sa uskutočňuje v nových
priestoroch fakulty, v budove na Mlynských luhoch. Nová budova fakulty poskytuje dobré
technické, organizačné a administratívne podmienky na pedagogický proces, ako aj príjemné
pracovné prostredie. Všetky učebne sú technicky vybavené dátovými projektormi,
lektorskými počítačmi s pripojením na internú sieť ako aj na internet, a sú ozvučené, čo
poskytuje vyučujúcim veľké možnosti variácií a kombinácií pri výučbe. Samostatná učebňa je
vybavená aj televízorom, ktorý sa využíva pri výučbe predmetov, ktoré si takéto médium
vyžaduje. Fakulta má vlastnú počítačovú miestnosť, vybavenú 23 počítačmi, ktoré sú
zosieťované a majú prepojenie na lektorský počítač, ako aj pripojenie na internet. Táto
miestnosť zároveň využíva softvérové vybavenie, ktoré fakulta zakúpila z projektových
a vlastných

finančných

prostriedkov,

za

účelom

výučby

predmetov

spojených

s kvantitatívnymi ukazovateľmi (výskum verejnej mienky, kvantitatívne metódy, finančné
investovanie a pod.). Okrem toho fakulta má osobitnú učebňu s interaktívnou tabuľou (tento
vzdelávací priestor bol vybudovaný v rámci implementácie projektu Tvorba softvérového
prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov
aplikovaného výskumu, ktorého cieľom je obohatiť vedomosti o nové poznatky z verejnej
politiky a sprostredkovať problémy a riešenia v kontexte moderného vládnutia s využitím
moderných technológií). Fakulta má jednu aulu s kapacitou 130 študentov, ktorá je
komplexne vybavená lektorským počítačom, dataprojektorom, ozvučením a klimatizáciou.
Výučba na fakulte sa realizuje v ďalších 8 seminárnych miestnostiach a 3 zasadacích
miestnostiach.
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Fakulta disponuje v súčasnosti pomerne dobre rozvinutou knižnicou, ktorá poskytuje nielen
priestory, ale najmä dostatočné vedecké zdroje potrebné k štúdiu študijných programov na
fakulte. Knižnica v priebehu roku 2011 nakúpila knižné jednotky v objeme cca sedemtisíc
eur, a to najmä z projektových finančných prostriedkov. Fakulta v budúcnosti plánuje rozšíriť
portfólio služieb poskytovaných knižnicou, a to najmä zriadením osobitnej študovne.
Štruktúra študentov – stav, vývoj, perspektívy
Tabuľky s počtami študentov podľa študijných programov a foriem:
Počty študentov na bakalárskom stupni štúdia v akademickom roku 2011/2012
Študijný. program
1. st.

Denné št. Spolu

Externé št. Spolu Spolu

SR zahr.

SR

zahr.

SR zahr. Spolu

aplikovaná ekonómia

119

3

122

34

1

35 153

4

157

európske štúdiá

156

30

186

66

1

67 222

31

253

sociálna a pracovná psychológia 103

1

104

35

1

36 138

2

140

sociálna antropológia

75

-

75

-

-

75

-

75

453

34

487 135

3

138 588

37

625

Spolu

-

Počty študentov na magisterskom stupni štúdia v akademickom roku 2011/2012
Študijný. program – 2. st.
európske štúdiá

Denné št.

Externé št.

Spolu

SR

SR

SR

zahr.

zahr.

zahr.

Spolu

140

16

33

-

156

18

174

sociálna a pracovná psychológia

89

2

-

-

89

2

91

sociálna antropológia

33

-

-

-

33

-

33

verejná politika

95

-

32

-

127

-

127

357

18

65

-

405

20

425

Spolu
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Počty študentov v doktorandskom stupni štúdia v akademickom roku 2011/2012
(Počty študentov k počtu profesorov a docentov)

akad. rok
2010/2011
Kalendárny
rok 2011

európske štúdiá
a politiky
interní
14/7

európske
štúdiá a
politiky
externí
32/7

sociálna
a pracovná
psychológia
interní
12/4

sociálna
a pracovná
psychológia
externí
11/4

sociálna
antropológia
interní
8/2

spolu
interní
34

externí
43

77

19/8,28

28/8,28

14/5

14/5

6/2

39

42

81

spolu
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2. Akreditácia – dôsledky komplexnej akreditácie na vzdelávaciu činnosť (práva
s obmedzenou platnosťou, pozastavené práva, odňaté práva – riešenia), nové študijné
programy, súčasný stav, perspektívy
V rámci komplexnej akreditácie MŠ SR (rok 2009), bola fakulta zaradená do kategórie B+.
Na bakalárskom stupni štúdia získali všetky študijné programy akreditáciu bez časového
obmedzenia.
Na magisterskom stupni štúdia

získali študijné programy európske štúdiá, sociálna

a pracovná psychológia a verejná politika akreditáciu bez časového obmedzenia, sociálna
antropológia s časovým obmedzením do 31. 8. 2012.
Na doktorandskom stupni štúdia získali študijné programy európske štúdiá a politiky,
sociálna a pracovná psychológia akreditáciu bez časového obmedzenia, študijný program
sociálna antropológia získal akreditáciu do 31. 8. 2012.
Časové obmedzenie akreditácie študijného programu sociálna antropológia na magisterskom
a doktorandskom stupni štúdia je podmienené tým, že garant týchto programov dosahuje
dôchodkový vek. Situáciu riešime tak, že riaditeľ ústavu absolvoval inauguračné konanie
v príslušnom odbore a môže tak byť po jeho ukončení (menovaní prezidentom SR za
profesora) garantom. Zároveň ÚSA prijal do pracovného pomeru profesora, ktorý v žiadosti
o predĺženie akreditácie prezentuje garanciu (žiadosť podaná v apríli 2012).

V súčasnosti má teda FSEV UK akreditované nasledujúce študijné programy:
1) na bakalárskom stupni štúdia:
 sociálna antropológia (denná forma),
 aplikovaná ekonómia (denná a externá forma),
 európske štúdia (denná a externá forma),
 sociálna a pracovná psychológia (denná a externá forma),
2) na magisterskom stupni štúdia:
 sociálna antropológia (denná forma),
 európske štúdiá (denná a externá forma),
 sociálna a pracovná psychológia (denná a externá forma),
 verejná politika (denná a externá forma),
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3) na doktorandskom stupni štúdia
 sociálna antropológia (denná forma),
 európske štúdiá a politiky (denná a externá forma),
 sociálna a pracovná psychológia (denná a externá forma).
Študijné programy sa v súčasnosti na fakulte realizujú prevažne v dennej forme, od roku 2011
fakulta neotvára prijímacie konanie na externú formu štúdia v prvom a druhom stupni.
K tomuto rozhodnutiu dospelo vedenie fakulty a schválil ho akademický senát fakulty na
základe súčasnej metodiky, ktorá sa pre vysoké školy používa a vytvára ako hodnotiace
ukazovatele pri kvalite výučby aj aplikáciu výsledkov vedeckej a výskumnej činnosti.
Maximálne pedagogické zaťaženie, ktoré bolo kladené na pedagógov fakulty realizáciou
výučby v externej forme tak opadlo, čo sa prejavuje aj v náraste vedeckej činnosti.
Pedagogický proces vo všetkých študijných programoch je založený na jednotnom princípe –
v študijnom pláne je študentom odporúčané absolvovať v každom semestri študenti 5
predmetov, pričom hodnotová dotácia každého predmetu je 6 kreditov. Priama vyučovacia
činnosť pre povinné predmety a povinne voliteľné predmety sú 4 vyučovacie hodiny
týždenne, pri výberových predmetoch 3 vyučovacie hodiny.
Uvedenú štruktúru akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia
považujeme v súčasnosti za optimálnu. Potreby súčasnej spoločenskej praxe, ako aj
predchádzajúcich skúseností v pedagogickom procese vedú k úvahám o vzniku bakalárskeho
študijného programu verejná správa, na ktorý by nadväzoval súčasne akreditovaný
magisterský program verejná politika; alebo magisterský študijný program aplikovaná
ekonómia, ktorý by nadväzoval na bakalársky študijný program aplikovaná ekonómia (takýto
magisterský študijný program existoval na fakulte do roku 2009).
V oblasti doktorandského štúdia fakulta pripravuje inštitucionalizáciu doktorandského
programu vo forme zriadenia Inštitútu postgraduálnych štúdií v oblasti sociálnych vied,
ktorého primárnym cieľom bude poskytovať inovatívne doktorandské študijné programy
v stimulujúcom prostredí a v anglickom jazyku. Tento zámer fakulty je podporený podaním
projektu zo strany fakulty na získanie finančnej podpory na tento účel, na vytvorenie priestoru
pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu s renomovanými univerzitnými a výskumnými
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pracoviskami pri zabezpečovaní štúdia a vedeckej prípravy študentov tretieho stupňa vo
všetkých programoch na fakulte.
Fakulta podala v roku 2012 žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPV2012/4.2/04-SORO, v ktorej plánuje akreditovať študijné programy 3. stupňa štúdia
v anglickom jazyku.
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3. Obsah, metódy a podmienky štúdia – kurikulum, vplyv vlastného výskumu, praktická
výučba, špecifiká, vzťah k externému prostrediu
V študijných plánoch pre jednotlivé študijné programy je študentom odporúčané absolvovať
v každom semestri študenti 5 predmetov, pričom hodnotová dotácia každého predmetu je 6
kreditov. Priama vyučovacia činnosť pre povinné predmety a povinne voliteľné predmety sú 4
vyučovacie hodiny týždenne, pri výberových predmetoch 3 vyučovacie hodiny.
Kurzy sú prevažne rozdelené na prednášky a semináre, pričom príprava na kurz predpokladá
6 hodín samoštúdia týždenne (samostatnej prípravy študentov). Vzdelávacie metódy však
obsahujú aj diskusné stretnutia, tutoriály a terénne práce (najmä v študijnom programe
sociálna antropológia). Súčasťou teoretického pedagogického vzdelávania zabezpečovaného
fakultou sú aj praktické stáže, ktoré môžu študenti fakulty absolvovať v partnerských
organizáciách, najmä

v mimovládnych organizáciách, výskumných inštitúciách, lokálnej

samospráve, či na ústredných orgánoch štátnej správy (napr. Ministerstve zahraničných vecí
SR v študijnom programe európske štúdiá). Študenti za ne získavajú kredity v rozsahu
jedného samostatného kurzu – 6 kreditov.
v zahraničných

inštitúciách

Odbornú stáž študenti môžu absolvovať aj

a organizáciách,

spolu

s podporou

v rámci

programu

LLP/Erasmus.
Študenti sú priebežne hodnotení počas semestra. Hodnotí sa ich aktivita, príprava na
semináre, riešenie konkrétnych problémov, príprava prezentácií, vypracovanie semestrálnej
práce a absolvovanie záverečného testu. Systém priebežného hodnotenia musí byť presne
zverejnený v infoliste a sylabe k predmetu, pričom jeho uplatňovanie sa spravuje príslušnými
ustanoveniami Študijného poriadku UK. Uplatňovanie systému priebežného hodnotenia
podčiarkuje veľký dôraz, ktoré je na fakulte kladený na systematickú prácu a prípravu
študentov na semináre počas semestra.
Do pedagogického procesu sú zapájaní externí pracovníci, či už z teoretických pracovísk
(SAV)

alebo

konkrétnych

inštitúcií

(napr.

ministerstiev,

výskumných

pracovísk,

mimovládnych organizácií).
Veľká časť študentov absolvuje v rámci výmenných pobytov LLP/Erasmus a iných, jeden
alebo dva semestre štúdia v zahraničí, na partnerských univerzitách, čo významne rozširuje
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ich poznatky a skúsenosti. Súčasne s tým aj výber tém záverečných a diplomových prác
orientujeme na aktuálne problémy spoločenskej praxe a komparatívnych štúdií.
V študijných programoch európske štúdiá (Bc., Mgr., PhD.), sociálna antropológia (Bc., Mgr.,
PhD.), verejná politika (Mgr., PhD.) sa uskutočňuje prevažná časť výučby v anglickom
jazyku. Poskytovanie štúdiá v anglickom jazyku vytvára priestor pre prijímanie zahraničných
študentov na celé štúdium na základe bilaterálnych zmlúv medzi vládou SR alebo
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a inými krajinami, alebo krátkodobými
výmennými pobytmi. To zvyšuje atraktívnosť štúdia na fakulte, ako aj komparatívnu výhodu
pre absolventov na trhu práce. Študenti si tak počas štúdia osvoja odbornú terminológiu
v cudzom jazyku, dokážu bez problémov komunikovať na odborné témy a veľká časť
študentov dokonca píše záverečné práce v anglickom jazyku. Sú tak pripravení na prácu alebo
ďalšie štúdium v zahraničí alebo na prácu v zahraničných firmách a inštitúciách na Slovensku.
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4. Ľudské zdroje – štruktúra, kvalita, výhody, nevýhody, perspektívy
Dôležitým ukazovateľom a predpokladom kvality výučby je počet študentov na jedného
učiteľa a na jedného profesora a docenta, čo odráža nasledujúce tabuľka.
Počet študentov na jedného učiteľa a na jedného prof. a doc. podľa študijných programov
k 31.12.2011 (koeficient kvalifikačnej štruktúry zamestnancov - KKŠ)
európske
štúdiá

verejná
politika

sociálna
a pracovná

aplikovaná
ekonómia

sociálna
antropológia

D

D

E

psychológia

Bakalárske

D

E

D

E

D

E

E

-

11,55 4

12,2 3,5

8,33

-

-

20,8

-

24,4 7

37,5

-

E

D

E

D

E

D

E

10,11 -

-

-

3,6

-

18,2

-

-

16,5

-

štúdium
Počet
19,93 7,18 študentov na 1
učiteľa
Počet
81,57 29,38 študentov na
1 prof. a doc.
Magisterské
D
E
D
štúdium
Počet
16,72 3,53 9,5 3,2
študentov na 1
učiteľa
Počet
68,42 14,47 15,8 5,33
študentov na
1 prof. a doc.
*D – denné

-

*E – externé
Celkový KKŠ za FSEV pre rok 2011 je 1,605. Je to najvyšší koeficient kvalifikačnej štruktúry
zo všetkých fakúlt UK.
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že počet študentov na jedného učiteľa je odlišný na jednotlivých
ústavoch a stupňoch štúdia. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že koecifient kvalifikačnej
štruktúry na fakulte je jedným z najlepších na Slovensku, keď na pedagogickej činnosti sa
podieľajú

zamestnanci,

ktorí

majú

minimálnu

hodnosť

PhD.

Personálna politika, uplatňovaná v rámci výberových konaní na miesta odborných asistentov,
docentov a profesorov potvrdzuje zámer fakulty mať vysoko kvalifikovaný personál.
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Profesná štruktúra akademických zamestnancov FSEV UK k 31. 12. 2011

Štruktúra akademických zamestnancov

k 31. 12. 2011

VŠ učitelia s funkčným zaradením „profesor“

5

VŠ učitelia s funkčným zaradením „docent“

11

VŠ učitelia s funkčným zaradením „odborný asistent“

8

VŠ učitelia s funkčným zaradením „asistent“

0

Vysokoškolskí učitelia spolu

24

Štruktúra ľudských zdrojov vo výskume (samostatne učitelia a výskumníci)
Tabuľka obsahuje údaje o priemernom evidenčnom počte učiteľov a výskumných
pracovníkov k 31.12.2011:
Učitelia

Výskumní pracovníci

Spolu

(prof/doc/PhD)

(prof/doc/PhD)

(prof/doc/PhD)

ÚEŠMV

0,28 / 2 / 3

0 / 0 / 4,05

0,28 / 2 / 7,05

ÚAP

2/3/2

0/0/1

2/3/3

ÚSA

1/1/2

0/0/5

1/1/7

ÚVPE

1/5/3

0/0/1

1/5/4

Spolu

25,28

11,05

36,33
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5. Absolventi a ich uplatnenie na trhu práce – kvalifikačná úroveň absolventov,
uplatnenie na domácom trhu práce, uplatnenie na zahraničnom trhu práce
Fakulta bola po poslednej komplexnej akreditácii MŠ SR zaradená do kategórie B+, čo
považujeme, vzhľadom na krátke obdobie jej existencie, za úspech. Absolventi našej fakulty
sa pomerne úspešne zaraďujú do spoločenskej praxe.
Podľa agentúry ARRA FSEV UK patrí dlhodobo medzi najprogresívnejšie a najlepšie
hodnotené fakulty v skupine spoločenských vied v podmienkach Slovenska – v roku 2011
obhájila opäť prvé miesto medzi porovnateľnými fakultami s výrazným náskokom v oblasti
kvality publikovaných výstupov a v počte získaných medzinárodných výskumných grantov.
Podľa údajov ŠÚ SR majú absolventi FSEV UK jeden z najnižších podielov nezamestnaných
absolventov a podľa portálu MŠVŠ SR dosiahli štvrtý najvyšší priemerný plat zo všetkých
absolventov UK.
Viaceré študijné programy, ktoré sa realizujú na fakulte, sú jedinečné v rámci Slovenska –
napr. európske štúdiá (akreditované v rámci študijného odboru politológia), sociálna
a pracovná psychológia, sociálna antropológia. Zaznamenávame veľký záujem uchádzačov
o štúdium hlavne študijných programov európske štúdiá a sociálna a pracovná psychológia,
kde záujem presahuje možnosti prijatia na štúdium až osemnásobne.
Študenti ÚEŠMV sa pravidelne po skončení štúdia úspešne uplatňujú vo verejnom a štátnom
sektore, v kľúčových mimovládnych organizáciách, v medzinárodných organizáciách, v
médiách i v ďalšom akademickom štúdiu na kvalitných zahraničných univerzitách. Viacerí
študenti ÚSA pokračujú v štúdiu na najprestížnejších svetových univerzitách ako University
of Oxford, University College London, University of Edinburgh, Queen’s University Belfast.
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Absolventi v roku 2011 na bakalárskom stupni štúdia
Študijný program

Bc.
27

aplikovaná ekonómia - denné

12

aplikovaná ekonómia - externé

47

európske štúdiá - denné

11

európske štúdiá - externé

38

sociálna a prac. psychológia - denné

14

sociálna a prac. psychológia - externé

14

sociálna antropológia
Spolu

163

Absolventi v roku 2011 na magisterskom stupni štúdia
Študijný program

Mgr.

európske štúdiá - denné
európske štúdiá - externé
sociálna a prac. psychológia- denné
sociálna a prac. psychológia - externé
sociálna antropológia - denné
verejná politika - denné
verejná politika - externé
spolu

66
40
36
23
15
24
25
229

Fakulta spolupracuje s viacerými významnými domácimi i zahraničnými inštitúciami
v oblasti pedagogického procesu, ktoré umožňujú výmenu skúseností, aplikovanie najnovších
poznatkov a didaktických metód, ako aj výmenu študentov v rámci uvedených pracovísk.
Partnerstvá fakulty a jej pracovísk vo vzdelávaní (domáce a zahraničné)


ÚAP spolupracuje s medzinárodným vydavateľstvom počítačovej psychodiagnostiky
SCHUHFRIED (http://www.schuhfried.com). V rámci tejto spolupráce môžu študenti
a učitelia psychológie na Univerzite Komenského využívať systém počítačovej
a prístrojovej psychodiagnostiky VTS (Vienna Test System) a CPS (Cogniplus) na
pedagogickú, ako aj vedecko-výskumnú činnosť.
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Ústav

európskych

štúdií

a medzinárodných

vzťahov

spolupracuje

v rámci

doktorandského vzdelávania s Institute of Advanced Studies (IHS) vo Viedni.


ÚEŠMV podpísal memorandum o spolupráci s Nórskym inštitútom medzinárodných
vzťahov (NUPI – www.nupi.no) a s Oslo University, Dept. of Political Science,
Výskumným centrom pre európske štúdiá v Oslo (ARENA).



Ústav sociálnej antropológie spolupracuje v rámci doktorandského vzdelávania
s University of Oxford, London School of Economy a Queen´s University Belfast.



Účasť výskumných pracovníkov fakulty na projekte Centra excelentnosti pre
spoločenské inovácie UK (CESIUK)

Pracovníci fakulty sa podieľajú na riešení viacerých významných domácich i zahraničných
výskumných projektov v rámci APPV, 7. rámcový program EÚ, Foundation Open Society
Institute (OSI-ZUG), European Science Foundation, University of Oxford - Centre for
Anthropology and Mind, SAIA, Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva.
Niektoré z týchto projektov umožňujú aj dlhodobú (semestrálnu) výmenu študentov (SAIA,
Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva), viacerí študenti sa zapájajú do riešenia
výskumných projektov, výsledky výskumu sú bezprostredne aplikované do pedagogického
procesu.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
dekanka
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