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PROFIL ABSOLVENTA 
 
Študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia Priestorová a regionálna ekonómia 
(študijný odbor 8. Ekonómia a manažment) nadväzuje na znalosti, vedomosti a zručnosti 
získané v inžinierskom stupni formou rozšírenia teoretickej bázy aj prehlbovaním praktických 
zručností nadobudnuté v rámci študijného programu Ekonómika a manažment verejnej 
správy. 
Absolvent študijného programu Priestorová a regionálna ekonómia je vysoko kvalifikovaným 
odborníkom pre jednotlivé úrovne a riadiace stupne verejnej správy a pre výskum v oblasti 
verejnej ekonomiky, verejnej správy, regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, ktorý má 
široké poznatky z oblasti vedeckých metód, ekonomických vied a osobitne z verejnej 
ekonomiky, verejnej správy a regionálnej vedy. Má predpoklady posudzovať a riešiť zložité 
teoretické a praktické problémy na jednotlivých riadiacich úrovniach verejného sektora a je 
schopný tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky v pedagogickej, hospodárskej a 
spoločenskej praxi. Je odborne pripravený podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov 
zameraných na sociálno-ekonomický rozvoj regiónu ako aj na riešenie náročných výskumných 
projektov. Dokáže publikovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných publikáciách a 
podieľať sa na výchove nových odborníkov. 
 

V rámci študijného odboru 8. Ekonómia a manažment a jeho konkrétneho zamerania 
absolvent dokáže: 

 tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi, 

 analyzovať a porovnávať rozmanité koncepty, 

 definovať nový pohľad na riešený problém na základe využitia optimálnych metód 
a prostriedkov, 

 nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov v teoretickom výskume 

 orientovať sa v nových prístupoch používaných pri riešení praktických problémov. 
 

Absolvent študijného programu Priestorová a regionálna ekonómia v 3. stupni 
vysokoškolského štúdia si osvojí: 

 vedecké formulovanie hypotézy riešenia problému, 

 návyky na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú činnosť, 

 schopnosť samostatne získavať a spracovávať teoretické a praktické poznatky, 

 metódy vedeckej práce, 

 zásady prezentácie výsledkov výskumu, 

 schopnosť uplatniť získané poznatky na rozvoj študijného programu a v hospodárskej 
praxi. 

 


