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DLHODOBÝ ZÁMER EKONOMICKEJ FAKULTY
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
NA OBDOBIE 2015-2019
Základný strategický cieľ Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (EkF TUKE):

„neustály aktívny rozvoj fakulty, založený na kvalitnom vysokoškolskom vzdelávaní,
vedeckom bádaní a podpore jej inovačného a tvorivého výskumného potenciálu“.
Hlavný dôraz bude kladený na neustále zvyšovanie kvality pedagogickej a vedecko-výskumnej
činnosti, udržanie dostatočného podielu študentov na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom
štúdiu a na rozvoj medzinárodnej spolupráce v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti v rámci
európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.
Pri tvorbe strategických cieľov sme vychádzali z koncepčnej platformy, ako ju uvádza obr. 1.
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Priority dlhodobého rozvoja EkF TUKE na obdobie rokov 2015 – 2019
Priority dlhodobého rozvoja fakulty vychádzajú z poslania fakulty ako vysokoškolskej
inštitúcie, ktorej pôsobenie je upravované Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Priority reflektujú nielen na komplexné regionálne problémy demografického starnutia, ale flexibilne
aj na situáciu na pracovnom trhu, rastúcu náročnosť výskumných a pracovných úloh v národnom aj v
medzinárodnom meradle, ako aj na celospoločenské dianie (konkurencia novovzniknutých vysokých
škôl potláčajúca kvalitu univerzitného vzdelávania, slabá podpora vedy a techniky v regióne, strnulosť
grantových podpôr podporujúca stagnáciu invenčného a inovačného potenciálu výskumných tímov na
fakulte, nedostatočná difúzia poznatkov z vlastných výskumných aktivít v medzinárodnom meradle
a pod.). Priority dlhodobého rozvoja EkF TUKE sú definované do štyroch základných oblastí, ku
ktorým sú stanovené príslušné strategické ciele a prináležiace aktivity na ich dosiahnutie.

1. Oblasť vzdelávania:
Strategický cieľ: Zvyšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia
v nadväznosti na požiadavky praxe.
Aktivity na dosiahnutie cieľa:
 Kontinuálne zvyšovať kvalitu vzdelávania, ako dôležitej súčasti „značky“ fakulty. Zaviesť
a pravidelne uplatňovať interný systém hodnotenia (monitoring) kvality vzdelávania, ako aj
rozloženia úväzkov, záverečných prác, výučby externých a zahraničných študentov.
 Zatraktívniť metódy výučby základných teoretických predmetov vyšším dôrazom na nové
formy vzdelávania, modernizovať edukačný proces v intenciách najnovších didaktických
poznatkov, moderných technológií, optimalizovať ho vo vzťahu k potrebám praxe.
 Pravidelne analyzovať študijné programy so zámerom zvýšenia záujmu o študijný program,
napr. rozšírením ponuky atraktívnych výberových predmetov.
 Vytvárať podmienky pre kvalifikačný rast učiteľov ako podmienky zvyšovania kvality
procesov edukácie. Poskytnúť učiteľom možnosť ďalšieho vzdelávania v oblasti
vysokoškolskej pedagogiky.
 Zabezpečiť kvalitu a podporu pre externú formu štúdia, rozvíjať dištančné vzdelávanie, hľadať
možnosti pre realizáciu celoživotného, kompetenčného vzdelávania – navrhnúť, vytvoriť
a ponúkať atraktívne programy z pohľadu možných záujemcov, reagujúce na požiadavky praxe
(kombinované, dištančné, e-learning). V kontexte celoživotného vzdelávania mapovať potreby
trhu práce a v spolupráci s externým prostredím ponúkať kurzy/programy na rozširovanie, resp.
doplnenie vzdelania. Pripraviť didaktické prostredie pre realizáciu MOOC (masové otvorené
on-line kurzy) štúdium.
 Podporovať a rozvíjať študijné programy v cudzom jazyku vo všetkých stupňoch štúdia pre
zahraničných študentov. Zabezpečovať spoločné študijné programy so zahraničnými
univerzitami, s cieľom udeľovať dvojité/spoločné diplomy. Hľadať možnosti spolupráce
s ďalšími zahraničnými univerzitami, prípadné nové možnosti vytvorenia spoločných
študijných programov.
 Pre učiteľov poskytnúť/zintenzívniť procesy získavania jazykových kompetencií pre potreby
výučby študijných programov v cudzích jazykoch.
 Rozvíjať účinné stratégie propagácie fakulty a jej študijných programov – pokračovať
v rozbehnutých aktivitách, zúčastňovať sa prezentácií fakulty napr. na veľtrhoch vzdelávania,
v masovokomunikačných prostriedkoch, reklamných a propagačných materiáloch, organizovať
podujatia typu DOD, zintenzívniť prezentovanie študijných programov priamo na stredných
školách, systematicky pracovať so zástupcami stredných škôl s cieľom informovať o
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aktuálnych možnostiach štúdia na fakulte, získavať najkvalitnejších záujemcov o štúdium.
Poskytovať kvalitné a aktuálne informácie cez všetky dostupné informačné kanály – webovú
stránku fakulty, sociálne siete, médiá.
Zefektívňovať, aktualizovať a udržať úroveň procesu prijímacieho konania na všetky stupne
štúdia. Podporovať objektivizáciu a štandardizáciu prijímacieho konania napr. využitím
výsledkov objektívnych meraní – externá časť maturitnej skúšky, testovania študijných
predpokladov (napr. SCIO), udržať optimálny počet študentov na jedného učiteľa.
Získavať spätné informácie od študentov a absolventov ako prostriedok zvyšovania kvality
procesov edukácie, vytvárať podmienky pre monitorovanie názorov študentov a absolventov.
Posilniť systém hodnotenia kvality pedagogického procesu študentmi.
Mapovať a implementovať systém spätnej väzby od absolventov o uplatnení znalostí
a zručností získaných vysokoškolským štúdiom z pohľadu praxe. S externými partnermi
a Alumni klubom nachádzať spôsoby praktickej výučby mimo fakulty. Viac sledovať
uplatňovanie našich absolventov na pracovnom trhu a spätnou väzbou poznať ich kritické
pripomienky k procesom vzdelávania a výskumnej činnosti.
Podporovať študentské aktivity, spolupracovať vhodnou formou so študentskými organizáciami
(BEST, AISEC).
Zabezpečovať a zlepšovať podmienky pre štúdium študentov so špecifickými potrebami.
Modernizovať výučbové priestory najnovšími technológiami. Rozšíriť, skvalitniť a propagovať
podmienky pre samostatné štúdium študentov, s umožnením širšieho využívania palety
dostupných informačných zdrojov.

2. Oblasť vedy a výskumu:
Strategický cieľ: Podporovať rozvoj a neustále skvalitňovať vedecko-výskumné aktivity na
fakulte zabezpečujúce udržanie, resp. progres v pozícii fakulty, ako aj účinnú difúziu poznatkov
a výsledkov vedecko-výskumných aktivít smerujúcu: k rozvoju aktívnej spolupráce s praxou a k
národnej a medzinárodnej spolupráci uznávaných inštitúcií.
Hlavný dôraz bude kladený na spoluprácu s celoštátnymi inštitúciami, potenciálnymi zamestnávateľmi
absolventov a odberateľmi výsledkov vedecko-výskumných činností fakulty. Tým dôjde k naplneniu
spoločenskej zodpovednosti, zvýši sa atraktívnosť fakulty a umožní sa získanie ďalších finančných
zdrojov predovšetkým zo súkromného sektora. Spolupráca s praxou umožní študentom aj ľahší
prechod z akademického prostredia do praxe.
Aktivity na dosiahnutie cieľa:
 Vytvárať podmienky pre rozvoj, efektívne využívanie a zdieľanie dostupnej vedeckovýskumnej infraštruktúry na fakulte.
 Podporovať integrácie výskumných tímov v rámci národného a medzinárodného výskumného
priestoru.
 Podporovať zapájanie sa do významných medzinárodných partnerstiev, kolaborácií, cielene
podporovať vedecko-výskumné tímy, ktoré majú silný potenciál pre zapojenie sa do
rámcových projektov EÚ.
 Vytvárať inšpiratívne prostredie pre efektívne vedecko-výskumné aktivity všetkých
zamestnancov fakulty, rozvíjať intelektuálny potenciál fakulty organizovaním vedeckých
seminárov s významnými odborníkmi z praxe (v katedrovej alebo vo fakultnej réžii).
 Aktivizovať a podporovať rozvoj interdisciplinárnych výskumov a spolupráce.
 Progresívne využívať dostupný vedecko-výskumný potenciál smerujúci k efektívnemu využitiu
vedecko-výskumných kapacít a zapájanie do projektových a vedecko-výskumných aktivít čo
najširšieho okruhu riešiteľov na fakulte.
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 Podporovať tvorbu projektových zámerov na realizáciu výskumných aktivít s celospoločenskou
dôležitosťou – riešenie aktuálnych spoločenských potrieb na Slovensku a tak dostávať fakultu
do povedomia v čo najširšom okruhu významných národných inštitúcií riešiacich parciálne
typy politík.
 Hľadať možnosti na čo najobjektívnejšie hodnotenie kvality vedecko-výskumných aktivít na
fakulte smerujúce k vytvoreniu stabilného hodnotiaceho systému, stimulujúceho prácu
aktívnych výskumných tímov a jednotlivcov.
 Vytvárať zdroje pre existenciu a udržateľnosť tzv. „postdoktorandských“ výskumných pozícií
na fakulte, cielene zameraných na tvorbu výskumných tímov.
 Vytvárať podmienky a podporovať vstup súkromného kapitálu na podporu vedeckovýskumných aktivít na fakulte.
 Zabezpečovať permanentnú informovanosť členov fakulty o aktuálnych, ako aj
o pripravovaných projektových výzvach, vytvoriť konzultačné miesto na fakulte, kde budú
vytvorené podmienky pre podporu a pomoc predkladateľom a riešiteľom projektov najmä
v oblastiach finančného a komplexného administratívneho spracovania podkladov.
 Vytvoriť podmienky, ako aj podporiť spolufinancovanie vybraných vedecko-výskumných
projektov, dohliadať na dodržiavanie podmienok projektov zo strany riešiteľov.
 Vytvoriť systém evidencie projektov na interné účely, ako aj pre kontrolné orgány.
 Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotiť úspešnosť v publikačnej, ako aj vo vedecko-výskumnej
činnosti, osobitne odmeňovať úspešných tvorcov a riešiteľov v medzinárodných projektových
a vedecko-výskumných aktivitách.
 Propagovať výsledky vedecko-výskumných aktivít v prostredí fakulty, ako aj všeobecné
vedecko-výskumné rámce fakulty, aby sa potenciálni študenti na PhD. štúdium vedeli
zorientovať vo výskumných líniách fakulty (teoretická, verzus praktická báza výskumov).
 Podporovať organizovanie medzinárodných vedeckých podujatí s cieľom prezentovať výsledky
vedecko-výskumnej činnosti fakulty. Podporovať disemináciu vedecko-výskumných aktivít
mladých vedeckých pracovníkov.
 Vypracovať komplexný edičný plán fakulty vychádzajúci zo súčasnej pozície fakulty,
publikačného potenciálu jednotlivcov a tímov, prognózovaného vývoja v projektovej oblasti,
ako aj požiadaviek reflektujúcich na univerzitné rozpočtové kritériá.
 Hodnotiť plnenie edičného plánu fakulty až na úroveň jednotlivca za každý semester osobitne
a využívať výsledky ako koordinačný prostriedok a platformu pre finančný motivačný systém
fakulty.
 Aktívne podporovať formálnu aj neformálnu spoluprácu s praxou (podporou angažovanosti
zamestnancov fakulty) s cieľom transferov výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do praxe,
participácie na spoločných projektoch, vypracovávaní expertíz, posudkov, spoločných
publikácií a pod.

3. Oblasť vonkajších vzťahov
Strategický cieľ: Zvyšovať stupeň internacionalizácie fakulty s ohľadom na skvalitňovanie
jej vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít.
Aktivity na dosiahnutie cieľa:
 V procese rozvoja medzinárodnej spolupráce a podpory zahraničných vzťahov reagovať na
hlavné trendy vo vede, ekonomike a spoločnosti, a to aj v súlade so stratégiou Európa 2020.
 Rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu s domácimi, ako aj so zahraničnými renomovanými
partnerskými univerzitami, vzdelávanie v cudzom jazyku.
 Rozvíjať programy „dvoch diplomov“ s vybranými partnerskými univerzitami, mobilitné
programy (Erazmus + Národné štipendijné programy a pod.) študentov aj zamestnancov.
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 Rozvíjať spoluprácu s domácimi a zahraničnými partnermi v publikačnej a vedecko-výskumnej
činnosti, podporovať prezentáciu aktivít študentov a zamestnancov širšej verejnosti (profily
zamestnancov na web stránke fakulty, diskusné fóra, sociálne siete, propagačné materiály,
aktivity pre stredoškolských študentov a pod.).
 Rozvíjať a skvalitňovať proces internacionalizácie fakulty, ktorý bude meraný pravidelnou
evaluáciou prínosu mobilitných programov a ďalších foriem medzinárodnej spolupráce pre
študentov, zamestnancov a fakultu.
 Rozvíjať a trvalo udržiavať identitu fakulty ako úspešnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcie na
Slovensku, aj v zahraničí.

4. Oblasť organizácie, riadenia a rozvoja fakulty:
Strategický cieľ: Zabezpečiť stabilné a stimulujúce podmienky pre trvalý a dlhodobo
udržateľný kvalitatívny rast fakulty.
Aktivity na dosiahnutie cieľa:
 Posilňovať postavenie fakulty ako lídra v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku.
 Hľadať a podporovať primerané formy znižovania závislosti fakulty na štátnych dotačných
zdrojoch.
 Zaviesť systém hodnotenia zamestnancov založený na princípe merania výkonnosti
jednotlivých zamestnancov, v maximálnej miere objektivizovať hodnotenie pedagogickej
a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov.
 Pokračovať vo vytváraní efektívneho systému podpory prípravy a realizácie domácich
a zahraničných projektov na fakulte.
 Stimulovať možnosti získavania mimodotačných zdrojov vo všetkých oblastiach činností
fakulty.
 Zabezpečovať rozvoj informatizácie, infraštruktúry, zvyšovať elektronizáciu procesov
a zefektívňovať komunikáciu so študentmi. Využívať interný informačný systém pri
efektívnom riadení fakulty.
 Vytvárať inšpiratívne prostredie pre efektívnu prácu všetkých zamestnancov fakulty,
uchovávať a rozvíjať intelektuálny potenciál fakulty.
 Neustále zvyšovať edukačnú a vedecko-výskumnú konkurencieschopnosť fakulty s cieľom
zvýšiť jej stabilitu a efektivitu.
 Podporiť vzdelávanie a zvyšovanie profesionálnej úrovne riadiacich a administratívnych
pracovníkov.
 Zvýšiť informovanosť zamestnancov a študentov fakulty o dianí v rámci fakulty a univerzity.
 Budovať aktívne akademické povedomie, udržiavať akademické tradície, podporovať tradičné
spoločenské podujatia a akcie študentov na fakulte.

