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OPIS ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
  

Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 

Identifikačné číslo vysokej školy IČO 30232295 

Názov fakulty Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 

Sídlo fakulty Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica 

  

Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného 
programu: 

Rada pre vnútorný systém kvality UMB v súlade so štatútom rady 
schváleným Vedeckou radou UMB dňa 10. 12. 2020 a v súlade so smernicou 
č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a 
podávanie žiadostí SAAVŠ zo dňa 26. 1. 2021 schválenou rektorom UMB. 

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy 
študijného programu:  

  

Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:    

Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia 
študijného programu vysokou školou:   

Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu 
študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:   

 

1. Základné údaje o študijnom programe  

a) Názov študijného programu  Číslo podľa registra študijných programov 

medzinárodné vzťahy 103088 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia  ISCED-F kód stupňa vzdelávania 

2.  767 – magisterský študijný program pokračujúci po dosiahnutí 
bakalárskeho vzdelania 

c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica 

d) Názov a číslo študijného odboru (ŠO), v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia 
dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.  

Číslo a názov ŠO: 6718 politické vedy ISCED-F kódy ŠO  0312 Politické vedy a občianska náuka 

e) Typ študijného programu (ŠP): akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením 
aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon 
regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá. 

Typ ŠP: akademicky orientovaný Aprobácie:  

f) Udeľovaný akademický titul:  magister (v skratke „Mgr.“) 

g) Forma štúdia: denná 

h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej 
vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). 

Vymedzenie povinností študenta na UMB 

 absolvovanie povinných a vybraných povinne voliteľných predmetov počas posledného semestra 

 obhajoba záverečnej práce a štátna skúška 

 možnosť absolvovania krátkodobej stáže 

Spolupracujúca vysoká škola: 1. Universitet Jagielloňski w Krakowie /Jagiellonian University in Kraków 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poľsko 

2. Masarykova univerzita / Masaryk University 
Žerotínovo námestie 617/9, 601 77 Brno, Česká republika 

3. Pécsi Tudományegyem / University of Pécs 
Vasvári Pál utca. 4, 7622 Pécs, Maďarsko 
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Vymedzenie povinností študenta na spolupracujúcej VŠ 

 absolvovanie príslušného semestra na spolupracujúcej VŠ 

 odovzdanie záverečnej práce do elektronického systému Jagiellonskej univerzity 

 možnosť absolvovania krátkodobej stáže na ktorejkoľvek spoluorganizujúcej vysokej škole 

i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: anglický 

j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2 roky 

k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet 
uchádzačov a počet študentov prijatých na štúdium (AR 2021/2022): 

Plánovaný počet študentov: 5 – 10 
Skutočný počet uchádzačov: 36 
Počet študentov prijatých na štúdium: 25 
Počet zapísaných študentov: 13 

2. Profil absolventa a ciele vzdelávania  

a) Popis cieľov vzdelávania študijného programu ako schopností študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy 
vzdelávania.  

 

VEDOMOSTI 

Absolvent disponuje uceleným prehľadom v oblasti špecifického terminologického aparátu uplatňovaného a využívaného v teoretickej 

oblasti i v praxi. Ucelene chápe kauzálne súvislosti medzi jednotlivým odbornými pojmami a na tejto báze ich vhodným a účelným 

spôsobom využíva v odbornej diskusii i pri spracovaní odborných textov. Pozná faktory a mechanizmy determinujúce fungovanie 

súčasných medzinárodných vzťahov, determinantov vzájomných vzťahov štátov V4 a pozície štátov V4 v súčasných medzinárodných 

vzťahoch. 

 

ZRUČNOSTI  

Absolvent je schopný efektívne selektovať a kriticky hodnotiť pramene odbornej literatúry, odborné texty a ďalšie zdroje dát a informácií. 

Je schopný špecifický terminologický aparát viažuci sa na jednotlivé oblasti skúmania medzinárodných vzťahov vhodným a účelným 

spôsobom využívať. Dokáže správne identifikovať aktuálne problémy spoločenskej a hospodárskej praxe na úrovni štátov V4, pričom 

na báze zhromaždených vedomostí ich vie správnym a uceleným spôsobom analyzovať a následne navrhovať alternatívy možného 

riešenia. Vie tvorivo aplikovať teoretické a odborné vedomosti pri riešení špecifických otázok a problémov súvisiacich s vybranými 

oblasťami medzinárodných vzťahov, a to najmä v kontexte vzťahov štátov V4. Dokáže tvorivým spôsobom aplikovať svoje poznatky 

na úlohy zadané v rámci práce v odbore (analýzy aktuálnej situácie, predikcia ďalšieho vývoja). Je schopný formulovať ucelené a logické 

závery a tieto vhodne argumentačne odôvodniť. Je schopný navrhovať vlastné stanoviská ku skúmaným otázkam a výskumným témam. 

Absolvent disponuje kritickým a tvorivým myslením. 

 

KOMPETENCIE 

Absolvent je schopný realizovať predikcie budúceho vývoja medzinárodných vzťahov v špecifických oblastiach, ako aj predikcie možného 

vývoja vzťahov štátov V4 v kontexte dynamiky súčasného vývoja, pričom tieto vhodne zdôvodňuje pri uplatnení vhodnej a logickej 

argumentácie. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a úloh súvisiacich s vybranými oblasťami daného odboru. 

Disponujte schopnosťou samostatného riešenia vedeckých projektov a výskumných úloh z oblasti medzinárodných vzťahov. Je schopný 

realizovať ucelený výskum v celom spektre špecifických oblastí medzinárodných vzťahov v kontexte pozícií štátov V4 a v rámci neho 

uplatniť a kombinovať škálu metód a postupov. Dokáže sa aktívne zapojiť a podieľať na procese prípravy a implementácie vybraných 

normatívnych aktov na regionálnej (V4) i národnej úrovni (Slovenská republika, Česká republika, Poľská republika, Maďarsko). Disponuje 

rozvinutými schopnosťami tímovej práce v oblasti prípravy projektov a stratégií zameraných na prehlbovanie spolupráce štátov V4, ako aj 

schopnosťami podieľať sa na ich efektívnej implementácii. Dokáže ucelene formulovať kvalifikované odborné stanoviská pre potreby ich 

využitia na úrovni štátnej správy a samosprávy, v inštitúciách tretieho sektora, politických stranách, v mediálnej sfére a v medzinárodných 

organizáciách. Je schopný samostatne a ucelene prezentovať výsledky vlastných zistení a tieto vhodným spôsobom interpretovať tak 

odbornej, ako aj laickej verejnosti. Dokáže vhodným spôsobom sprostredkovať znalosti z daného odboru odbornej i laickej verejnosti. Je 

schopný samostatne a ucelene spracovať odborné texty.  

 

b) Zoznam povolaní, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu 
uplatnenia absolventov. 

Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov (SK ISCO-08: 2422014) 
Diplomat, konzul (SK ISCO-08: 2422015) 
Vedúci diplomatickej misie (SK ISCO-08: 1112011) 
Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy (úroveň sekcie) (SK ISCO-08: 1112009) 
Analytik medzinárodných udalostí 
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c) Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie 
so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37 

GLOBSEC, Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 1 

3. Uplatniteľnosť absolventa v praxi 

a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.  

Keďže absolventi programu pochádzajú z rôznych štátov sveta (USA, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Slovensko, 
Ukrajina, Azerbajdžan, Arménsko), ich uplatnenie je rôzne. Viacerí pracujú v orgánoch štátnej správy svojej domácej krajiny alebo pracujú 
v mimovládnych organizáciách, organizáciách štátnej a miestnej samosprávy, vo výskumných inštitúciách, ale aj v súkromnom sektore.  

b) Zoznam úspešných absolventov študijného programu.  

Mgr. Lucia Becová, rok ukončenia: 2019 
Mgr. Ivan Mindek, rok ukončenia: 2016 

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).  

V súlade so Smernicou č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa hodnotenie 
kvality študijného programu zamestnávateľmi považuje za fakultatívnu súčasť hodnotenia kvality vzdelávania. Zamestnávatelia však majú 
v prípade záujmu možnosť zasielať svoje podnety, prípadne spätnú väzbu prostredníctvom adresy zlepsovanie.kvality@umb.sk. 

4. Štruktúra a obsah študijného programu  

a) Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe. 

Spoločný študijný program podlieha akreditácii, resp. registrácii v 4 štátoch: Českej republike, Maďarsku, Poľsku a v Slovenskej republike. 
Vytváranie študijného programu je výsledkom dohody medzi participujúcimi univerzitami. Spoločný študijný program je sformovaný  
v súlade s požiadavkami bolonského procesu, má určené povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré sa medzi partnerskými univerzitami 
navzájom dopĺňajú a vytvárajú tak ucelený program poskytujúci vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventom v oblasti 
medzinárodných vzťahov, regionálnej spolupráce, bezpečnosti a politických vied.  
 
Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sú spoločné študijné programy vytvárané na základe Smernice č. 17/2016 o spoločných 
študijných programoch na Univerzite Mateja Bela (smernica vstúpila do platnosti až po zahájení spoločného študijného programu) 
 
Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov sú základné pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe 
primárne zakotvené v nasledovných dokumentoch: 
Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 (najmä čl. 3, 
ods. 2 – 4, 6; čl. 8, ods. 1 – 4, 6; čl. 11, ods. 3 – 4; čl. 15, ods. 1, 6 – 8) 
Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici z roku 2013 (str. 17, bod 7) 
Štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre študijný program (čl. 6, ods. 3, čl. 12, ods. 16) 

b) Odporúčaný študijný plán OSP_MV_SSP_Mgr_De  

c) Kreditové rozloženie 

Celkový počet kreditov ŠP na riadne skončenie štúdia: 120 kreditov 

Neučiteľské študijné programy (rozpísať kreditové rozloženie pre jednotlivé zložky) 

Počet kreditov za povinné predmety: 83 kreditov 

z toho za odbornú prax: 0 kreditov 

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety: min. 27 kreditov 

Počet kreditov za výberové predmety: 0 kreditov 

Počet kreditov za štátnu skúšku (ZP s obhajobou): 10 kreditov 

Učiteľské / prekladateľské ŠP (rozpísať kreditové rozloženie pre jednotlivé zložky) 

Spoločný základ (učiteľský / translatologický) 

Počet kreditov za povinné predmety:  

z toho za pedagogickú prax:  

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety:  

Počet kreditov za výberové predmety:  

Aprobácia 

Počet kreditov za povinné predmety:  

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety:  

Počet kreditov za výberové predmety:  

https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/Fakulta/VSK/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy_UMB/13_Smernica_2_2022_Pravidl%C3%A1_hodnotenia_kvality_vzdel%C3%A1vania_na_UMB.pdf
mailto:zlepsovanie.kvality@umb.sk
file:///C:/Users/Soňa/Desktop/Materiály_KSJK%20a%20KSLLV/upravený_OPIS_SP_PhD_slovensky%20jazyk%20a%20literatura_D%20(2).xlsx%23RANGE!A14
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/%C5%A0tudenti/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy/Smernica_17_2016_o_spolo%C4%8Dn%C3%BDch_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programoch.pdf
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/%C5%A0tudenti/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy/Smernica_17_2016_o_spolo%C4%8Dn%C3%BDch_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programoch.pdf
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/%C5%A0tudenti/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy/Konsolidovan%C3%A9_znenie_%C5%A0tudijn%C3%A9ho_poriadku_UMB_pre_%C5%A1tudentov_%C5%A0P_akreditovan%C3%BDch_od_1_1_2013.pdf
https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/archivne-dokumenty-vsk-umb/system-kvality-vzdelavania-na-umb-z-roku-2013/
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/Uch%C3%A1dza%C4%8Di/%C5%A0tudijn%C3%A9_programy/Odpor%C3%BA%C4%8Dan%C3%A9_%C5%A1tudijn%C3%A9_pl%C3%A1ny/2022_2023/OSP_MV_VN.pdf
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d) Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok 
štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia. 

Na riadne skončenie štúdia potrebuje študent dosiahnuť 120 kreditov, každá participujúca univerzita ponúka povinné a povinne voliteľné 
predmety tak, aby v danom semestri študent získal minimálne 30 kreditov. 
Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 (najmä čl. 5, 
ods. 2; čl. 12; čl. 19, ods. 2; čl. 21, ods. 1 – 8; čl. 22; ods. 1, 3 – 5; čl. 25, ods. 1 – 3, 5 – 6; čl. 26) 

e) Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.  

Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 (najmä čl. 
12, ods. 5 – 9; čl. 18; čl. 21, ods. 3 – 8) 

f) Podmienky uznávania štúdia alebo jeho časti.  

Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 (najmä čl. 
15, ods. 9) 

g) Témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).  

Témy magisterských záverečných prác, ich zverejňovanie a prihlasovanie študentov je v kompetencii Jagiellonskej univerzity ako 
koordinátora programu.  

h) Ďalšie pravidlá a postupy týkajúce sa štúdia 

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe. 

Pravidlá spracovania, oponovania, obhajoby a hodnotenia záverečných prác je upravovaný v M. A. Thesis Handbook, ktorú pravidelne 
aktualizuje partner na Jagiellonskej univerzite.  

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov. 

Keďže program je založený na mobilite – študenti trávia každý semester na inej univerzite (4 semestre – 4 spoluorganizátori programu), 
nepredpokladá sa, že študenti budú počas štúdia participovať na iných mobilitných schémach. 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov. 

Etický kódex študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  
Štatút etickej komisie študentov 
Disciplinárny poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov 
Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami. 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špecifickými potrebami sú zverejnené na internetovej stránke univerzity v časti Informácie pre 
študentov so špecifickými potrebami. Informácie pre študentov so špecifickými potrebami poskytuje aj koordinátorka pre študentov 
so špecifickými potrebami (doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. / lucia.rysova@umb.sk) a študijné oddelenie fakulty. 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študentov. 

Postupy podávania podnetov a odvolaní ho strany študentov sú upravené vo vnútorných predpisoch jednotlivých partnerských univerzít. 
V prípade Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sú tieto otázky upravené predovšetkým v nasledovných dokumentoch: 
Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 (najmä 
čl. 17, ods. 2, písm. b)  
Smernica č. 2/2017 o vybavovaní sťažností na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

5. Informačné listy predmetov študijného programu  

Odkaz: MV_SSP_Mgr_De_Informacne_listy_predmetov  

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz).  

Harmonogram: Harmonogram akademického roka FPVaMV UMB 2022/2023  

Rozvrh: https://www.fpvmv.umb.sk/15033/rozvrh-hodin  

7. Personálne zabezpečenie študijného programu  

a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu) 

Meno a priezvisko (s titulmi): prof. PhDr. Peter Terem, PhD. 

Funkcia: profesor  

Telefonický kontakt +421484461923 

E-mail: peter.terem@umb.sk  

Odkaz na záznam osoby v registri zamestnancov VŠ https://www.portalvs.sk/regzam/detail/829 

Odkaz na VUPCH zamestnanca https://ais2.umb.sk/ais/start.do 
 
 

https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/%C5%A0tudenti/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy/Konsolidovan%C3%A9_znenie_%C5%A0tudijn%C3%A9ho_poriadku_UMB_pre_%C5%A1tudentov_%C5%A0P_akreditovan%C3%BDch_od_1_1_2013.pdf
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/%C5%A0tudenti/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy/Konsolidovan%C3%A9_znenie_%C5%A0tudijn%C3%A9ho_poriadku_UMB_pre_%C5%A1tudentov_%C5%A0P_akreditovan%C3%BDch_od_1_1_2013.pdf
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/%C5%A0tudenti/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy/Konsolidovan%C3%A9_znenie_%C5%A0tudijn%C3%A9ho_poriadku_UMB_pre_%C5%A1tudentov_%C5%A0P_akreditovan%C3%BDch_od_1_1_2013.pdf
https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/eticka-komisia/eticky-kodex-studenta-umb.html
https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/eticka-komisia/statut-etickej-komisie-studentov.html
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/%C5%A0tudenti/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy/Disciplin%C3%A1rny_poriadok_UMB_pre_%C5%A1tudentov.pdf
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/%C5%A0tudenti/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy/Dodatok_1_k_Disciplin%C3%A1rnemu_poriadku_UMB_pre_%C5%A1tudentov.pdf
https://www.umb.sk/studium/student/student-so-specifickymi-potrebami/informacie-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami.html
https://www.umb.sk/studium/student/student-so-specifickymi-potrebami/informacie-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami.html
mailto:maria.badinska@umb.sk
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/%C5%A0tudenti/Vn%C3%BAtorn%C3%A9_predpisy/Konsolidovan%C3%A9_znenie_%C5%A0tudijn%C3%A9ho_poriadku_UMB_pre_%C5%A1tudentov_%C5%A0P_akreditovan%C3%BDch_od_1_1_2013.pdf
https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-a-media/peticie-a-staznosti/staznosti/
https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/umb.sk/Uch%C3%A1dza%C4%8Di/%C5%A0tudijn%C3%A9_programy/Informa%C4%8Dn%C3%A9_listy/2022_2023/IL_2022_2023_SK/MV_VN_IL_SK.pdf
https://www.fpvmv.umb.sk/14852/harmonogram-akademickeho-roka
https://www.fpvmv.umb.sk/15033/rozvrh-hodin
mailto:peter.terem@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/829
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
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b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu 

Meno a priezvisko (s titulmi) 
Odkaz na záznam osoby v registri zamestnancov VŠ 
Odkaz na VUPCH zamestnanca 

Zoznam profilových predmetov Kontakt  
(telefón / e-mail) 

doc., PhDr. Martina Bolečeková, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11437  
https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

International Migration and Migration 
Policy 

+421484461815 
martina.bolecekova@umb.sk 

prof. PhDr. Peter Čajka, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/806  

https://ais2.umb.sk/ais/start.do 
International Economic Relations 

+421484461811  
peter.cajka@umb.sk 

doc. Mgr. Lucia Husenicová, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11632  

https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

Post-Modern International Relations 
Theories 

+421484461614 
lucia.husenicova@umb.sk 

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/814  

https://ais2.umb.sk/ais/start.do 
Political Systems of Visegrad Countries 

+421484461222 
branislav.kovacik@umb.sk 

Mgr. Simona Kováčová, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23631  

https://ais2.umb.sk/ais/start.do 
Political Systems of Visegrad Countries 

+421484461229  
simona.kovacova@umb.sk 

Mgr. Vladimír Müller, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31310  
https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

International Economic Relations 

+421484461713  
vladimir.muller@umb.sk 

prof. PhDr. Peter Terem, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/829  
https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

Post-Modern International Relations 
Theories 
 
Master Thesis 

+421484461923 
peter.terem@umb.sk 

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11596  
https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

Security Environment of the Central 
European States 

+421484461614 
jaroslav.usiak@umb.sk 

c) Zoznam učiteľov študijného programu 

Meno a priezvisko (s titulmi) 
Odkaz na záznam osoby v registri zamestnancov VŠ 
Odkaz na VUPCH zamestnanca 

Zoznam predmetov Kontakt  
(telefón / e-mail) 

Mgr. Jozef Michal Mintal, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33334  

https://ais2.umb.sk/ais/start.do 
Master Thesis Seminar 

+421484461615 
jozef.mintal@umb.sk 

PhDr. Erik Pajtinka, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11442 
https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

Theory and Practice of Diplomacy 

+421484461914  
erik.pajtinka@umb.sk 

d) Zoznam školiteľov záverečných prác študijného programu 

Meno a priezvisko (s titulmi) 
Odkaz na záznam osoby v registri zamestnancov VŠ 
Odkaz na VUPCH zamestnanca 

Zoznam tém záverečných prác Kontakt  
(telefón / e-mail) 

doc. PhDr. Martina Bolečeková PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11437  
https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

Migration and Asylum Policies of the V4 
countries since 2015 in Human Rights 
Perspective (2021/2022) 

+421484461815 
martina.bolecekova@umb.sk 

doc. Mgr. Lucia Husenicová, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11632  
https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

Influences in Cyber Security Formation in 
Central and Eastern Europe (2020/2021) 

+421484461614 
lucia.husenicova@umb.sk 

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11596  
https://ais2.umb.sk/ais/start.do 

From Policy Takers to Policy Makers – V4 
Countries in their Strive for an Influential 
Position on the Geopolitical Chessboard 
(2021/2022) 

+421484461614 
jaroslav.usiak@umb.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11437
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:martina.bolecekova@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/806
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:peter.cajka@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11632
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:lucia.husenicova@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/814
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:branislav.kovacik@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23631
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:simona.kovacova@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31310
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:vladimir.muller@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/829
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:peter.terem@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11596
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:jaroslav.usiak@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33334
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:jozef.mintal@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11442
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:erik.pajtinka@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11437
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:martina.bolecekova@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11632
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:lucia.husenicova@umb.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11596
https://ais2.umb.sk/ais/start.do
mailto:jaroslav.usiak@umb.sk
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e) Zoznam študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu: 

Meno a priezvisko (s titulmi) Kontakt (telefón / e-mail) 

Bc. Natália Lapáková natalia.lapakova@student.umb.sk 

Bc. Adriána Točeková adriana.tocekova@student.umb.sk 

f) Študijný poradca pre študijný program 

Meno a priezvisko (s titulmi) Kontakt (telefón / e-mail) Link na stránku s konzultáciami 

doc. Mgr. Lucia Husenicová, PhD. +421484461614 
lucia.husenicova@umb.sk 

https://www.fpvmv.umb.sk/husenicova-lucia 

g) Podporný personál študijného programu 

Študijný referent 

Meno a priezvisko (s titulmi) Kontakt (telefón / e-mail) 

Bc. Anna Kyseľová +421484461237 / anna.kyselova@umb.sk  

Eva Žalmanová +421484461225 / eva.zalmanova@umb.sk 

Referent pre medzinárodné vzťahy (mobility) 

Meno a priezvisko (s titulmi) Kontakt (telefón / e-mail) 

Mgr. Jana Prašovská +421484466723 / jana.prasovska@umb.sk 

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 

a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu 
(laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické 
parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, 
športoviská). 

FPVaMV UMB sídli na Kuzmányho ulici v Banskej Bystrici. Priestorové, materiálne a technické vybavenie fakulty spĺňa štandardné 
požiadavky, ktoré sú potrebné na zabezpečovanie študijných programov ponúkaných fakultou. V budove fakulty sa nachádza aula 
s kapacitou 132 miest, 4 prednáškové miestnosti s kapacitou od 48 do 120 miest a 11 seminárnych miestností s kapacitou od 14 do 26 
miest. Všetky tieto priestory sú vybavené stacionárnymi počítačmi s pripojením na internet a dataprojektormi. Súčasťou sú aj dve 
špecializované jazykové učebne, vybavené multimediálnou technikou pre potreby vyučovania odborných predmetov v cudzom jazyku. 
Počas celého dňa je študentom k dispozícii počítačová učebňa so 16 počítačmi s trvalým pripojením na internet. Fakulta tiež disponuje 
špičkovou audiovizuálnou technikou, tlmočníckym zariadením a streamovacím zariadením, ktoré sú využívané nielen počas konferencií 
organizovaných FPVaMV UMB ale aj na zabezpečenie bežného vyučovacieho procesu. Budova fakulty je pokrytá bezdrôtovou 
technológiou WiFi s možnosťou pripojenia na internet pre všetkých študentov. V budove fakulty sa nachádza aj politologická študovňa 
Univerzitnej knižnice UMB s rozsahom knižného fondu viac ako 18 tisíc titulov knižných dokumentov a 33 titulov periodík. Súčasťou 
organizačnej štruktúry fakulty je aj pracovisko s názvom Centrum krízového riadenia (CEKR), zložené z viacerých výskumných 
a konferenčných miestností – pracovisko krízového štábu je vybavené 31 užívateľskými stanicami, konferenčným systémom s možnosťou 
simultánneho tlmočenia, hlasovacím systémom, dvoma LCD televízormi a dvoma interaktívnymi tabuľami. Priľahlou miestnosťou je 
pracovisko podporného štábu vybavené 11 pracovnými stanicami, LCD panelom a interaktívnou tabuľou. V učebni CEKR je 16 počítačov 
s inštalovaným systémom jednotného simulačného prostredia VR Forces. 

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov 
predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).  

Knižnično-informačné služby zabezpečuje Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela na centrálnych pracoviskách na Tajovského 40 a 51, 
na dislokovaných pracoviskách na každej fakulte, aj formou čiastkových knižníc na jednotlivých katedrách. Univerzitná knižnica poskytuje 
absenčné, prezenčné, konzultačné, rešeršné, referenčné, kopírovacie služby a prístup na internet 54 hodín týždenne. Používatelia môžu 
využívať online služby a prístup k elektronickým informačným zdrojom 24 hodín denne. Knižničných fond obsahuje viac ako 278 000 
vedeckých a odborných monografií, skrípt, vysokoškolských učebníc, zborníkov, encyklopédií, slovníkov a iných typov dokumentov. 
Akvizícia sa v spolupráci s pedagógmi riadi aktuálnymi študijnými a vedeckovýskumnými úlohami univerzity. Súčasťou fondu je 231 titulov 
periodík, z toho 114 zahraničných. Záverečné a kvalifikačné práce obhájené na univerzite sú od roku 2009 prístupné v elektronickej 
podobe. Viac ako 750 skrípt, vysokoškolských učebníc a učebných textov vydaných univerzitou je dostupných prostredníctvom Virtuálnej 
študovne UMB. Vo fonde knižnice sa nachádza takmer 250 e-kníh. Univerzitná knižnica spravuje prístup do databáz z národných projektov 
– scientometrické databázy Web of Science, Scopus a plnotextové vedecké databázy ACM Digital Library, ProQuest Central, ProQuest 
Ebook Central, ScienceDirect, SpringerLink, Springer Nature, Wiley Online Library. Z vlastných zdrojov podporuje prístup k plnotextovým 
databázam Cambridge Journals, Emerald a vzdelávacím videám na platforme HSTalks. Knižnica pravidelne aktualizuje zoznam voľne 
dostupných e-zdrojov z rôznych vedných odborov a zabezpečila trvalý prístup ku kolekciám publikácií s otvoreným prístupom na 
platformách EBSCO a ProQuest Ebook Central. Prístup k plným textom v licencovaných e-zdrojoch, zakúpeným e-knihám a zdigitalizovanej 
študijnej literatúre je viazaný na IP adresy Metropolitnej siete UMB. Používatelia s platnou registráciou do univerzitnej knižnice na prácu s 
e-zdrojmi z počítačov mimo siete UMB môžu využiť vzdialený prístup cez Virtual Private Network (VPN). Na výpožičných miestach 
a v študovniach majú používatelia k dispozícii počítačové stanice s pripojením na internet a s možnosťou tlače. Študovne sú vybavené aj 
špecializovanou počítačovou zostavou pre používateľov so špecifickými potrebami, ktorá obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie 

mailto:natalia.lapakova@student.umb.sk
mailto:adriana.tocekova@student.umb.sk
mailto:lucia.husenicova@umb.sk
https://www.fpvmv.umb.sk/husenicova-lucia
mailto:barbora.podobova@umb.sk
https://umbsk-my.sharepoint.com/personal/lhusenicova_umb_sk/Documents/IAS_VNDREAM/IAS_MV_SSP_Mgr_De/d_Opis_SP/eva.zalmanova@umb.sk
mailto:jana.prasovska@umb.sk
https://kniznica.umb.sk/
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obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie a farebné multifunkčné zariadenie (v Univerzálnej študovni a EDC sú k dispozícii 
Braillovský riadok a elektronická lupa). Všetky priestory knižnice sú pokryté signálom wi-fi.  

V Politologickej študovni nachádzajúcej sa priamo v budove FPVaMV UMB je prezenčne a absenčne dostupných viac ako 18 200 knižných 
dokumentov a 33 titulov periodík. Otváracie hodiny: pondelok – streda od 9.00 do 18.00 h, štvrtok – piatok od 9.00 do 16.00 h.  
Prístup k študijnej literatúre, k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom a informačným technológiám je zároveň 
zabezpečený aj prostredníctvom služieb Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica). 

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály 
e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  

Dištančné vzdelávanie sa na FPVaMV UMB realizuje využívaním elektronickej podpory štúdia (e-learningu), ktorá je založená 
na efektívnom využívaní informačných technológií. Podrobnejšie informácie a usmernenia o e-learningovom vzdelávaní sú súčasťou 
Smernice č. 3/2016 o využívaní e-learningu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavným nástrojom e-learningu je platforma MS 
Teams a systém na manažovanie elektronickej výučby (SMEV/LMS) Moodle, ktorý sa v rámci univerzity využíva od roku 2011. Univerzitné 
pracovisko UAKOM (Ústav informatizácie a komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) zabezpečuje v súvislosti s používaním 
týchto nástrojov rôzne školenia a zverejňuje inštruktážne videá uľahčujúce prácu v LMS Moodle i orientáciu v prostredí MS Teams. 
Počas dištančného vzdelávania sa prostredníctvom LMS Moodle zabezpečuje najmä distribúcia študijných materiálov, základných 
informácií o priebehu výučby a preverovaní vedomostí, zber zadaní, testovanie študentov a pod. Telekomunikačným prostriedkom 
určeným na komunikáciu so študentmi, realizáciu prednášok, konzultácií, ústnych skúšok atď. je platforma MS Teams, pričom po sprísnení 
opatrení a nariadení dištančného vzdelávania v období vypuknutia pandémie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 mali vyučujúci 
možnosť upraviť podmienky úspešného absolvovania predmetov prispôsobením foriem priebežného a záverečného hodnotenia pri 
zachovaní obsahových štandardov predmetu a stanovenej časovej záťaže. 

d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.  

Partnermi vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu sú predovšetkým vysoké školy, ktoré sa podieľajú na 
samotnej realizácii študijného programu. Ide o: 
 

1. Universitet Jagielloňski w Krakowie /Jagiellonian University in Kraków, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poľsko 
2. Masarykova univerzita / Masaryk University, Žerotínovo námestie 617/9, 601 77 Brno, Česká republika 
3. Pécsi Tudományegyem / University of Pécs, Vasvári Pál utca. 4, 7622 Pécs, Maďarsko 

 
Každý semester spoločného programu sa uskutočňuje na jednej z menovaných partnerských univerzít v nasledovnom poradí:  
1. semester: Jagellonská Univerzita v Krakove 
2. semester: Masarykova Univerzita v Brne 
3. semester: Univerzita v Péčši 
4. semester: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 
Každá partnerská univerzita zabezpečuje realizáciu povinných a voliteľných predmetov podľa dohodnutého študijného plánu, ktorého 
zmeny sú možné len na základe diskusií medzi partnermi a po schválení senátom Jagellonskej univerzity v Krakove, ktorá je hlavným 
organizátorom programu.  

e) Charakteristika možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.  

V prípade záujmu môžu študentky a študenti využiť pomerne pestré možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného 
a spoločenského vyžitia, ktoré ponúka fakulta, univerzita i samotné mesto Banská Bystrica. Pre nadšencov športu a umenia sú k dispozícii 
viaceré univerzitné športové kluby (Športový klub UMB, UMB Hockey Team, UMB Biathlon Team) a umelecké telesá (Univerzitný miešaný 
spevácky zbor Mladosť, Univerzitný folklórny súbor Mladosť, Univerzitný komorný orchester Mladosť). Okrem toho sa študentky 
a študenti môžu zapojiť do aktivít študentského divadelného súboru UNIS, prípadne do tanečných kurzov z ponuky University Dance 
Center. Tých, čo sa radi angažujú v oblasti dobrovoľníctva, iste poteší, že Univerzita Mateja Bela už viac ako 20 rokov aktívne spolupracuje 
s Centrom dobrovoľníctva, n. o., v Banskej Bystrici, ktoré zapája študentov a študentky do rôznych dobrovoľníckych programov 
a podporuje ich angažovanosť v komunite. Významnú príležitosť v tejto oblasti predstavuje aj program Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu. Ide o komplexný rozvojový program umožňujúci mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov rozvinúť svoje schopnosti 
a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. UMB je ako jediná univerzita na Slovensku 
miestnym centrom tejto ceny. Pri banskobystrických univerzitách pôsobí tiež Univerzitné pastoračné centrum (UPC) Banská Bystrica 
poskytujúce priestor pre duchovný rast, zázemie v spoločenstve, možnosť sebarealizácie a oddych. Na úrovni fakulty sa už niekoľko rokov 
v apríli koná na základe iniciatívy študentov Fakultný deň ponúkajúci bohatý športový i kultúrny program a ako už bolo naznačené, široké 
možnosti voľnočasových aktivít ponúka aj mesto Banská Bystrica, ktoré o týchto možnostiach pravidelne informuje prostredníctvom 
sociálnych sietí a informačných tabúľ. 

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 
prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania. 

Keďže program je založený na mobilite, nepočíta z možnosťou účasti študentov na iných mobilitných programoch.  
 
 

https://kniznica.umb.sk/studovne/politologicka-studovna/
https://www.svkbb.eu/
https://lms.umb.sk/
https://lms.umb.sk/
https://lms.umb.sk/course/view.php?id=88
https://lms.umb.sk/course/view.php?id=2823
https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/
https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/
https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/sportove-kluby-umb/sportovy-klub-umb.html
https://www.umbhockey.sk/
https://www.umbbiathlon.sk/
https://www.umb.sk/studium/student/volny-cas/umelecke-telesa.html
https://www.unidc.sk/
https://www.unidc.sk/
https://www.dofe.sk/
https://www.dofe.sk/
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9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  

a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.  

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium je možné identifikovať nasledovne: 

 
VEDOMOSTI 

 uchádzač ovláda anglický jazyk na úrovni zodpovedajúcej B2 

 uchádzač sa orientuje sa v politických, ekonomických, kultúrnych a iných reáliách jednotlivých častí sveta 

 uchádzač chápe základné zákonitosti fungovania vnútornej politiky, medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných 
štátov a neštátnych aktérov v medzinárodných vzťahoch, ako aj súvislosti globálnej i vnútroštátnej bezpečnosti 
 

ZRUČNOSTI 

 uchádzač dokáže tvorivo a kriticky myslieť a identifikovať problémy z odboru 

 uchádzač dokáže systematicky získavať, syntetizovať a kriticky analyzovať poznatky z politológie a medzinárodných vzťahov 

 uchádzač je schopný vhodne a zreteľne formulovať a prezentovať vlastné odborné stanoviská k problémom svojej špecializácie 
 

KOMPETENCIE 

 uchádzač je schopný autonómne riadiť komplexné odborné činnosti a riešiť odborné úlohy a spolupracovať na riešení projektov 

 uchádzač vie efektívne pracovať a využívať medzinárodné databázy 

 uchádzač chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru 

 uchádzač je pripravený byť samostatný a niesť zodpovednosť za rozhodovanie v kontexte nepredvídateľnosti a takisto 
za plánovanie svojho vlastného ďalšieho vzdelávania 

b) Postupy prijímania na štúdium.  

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium (ako je odoslanie prihlášky, predloženie overených kópii 
dokladov o absolvovaní prvého stupňa štúdia, úhrada poplatku, absolvovanie prijímacej skúšky a pod.) sú uvedené na webovej stránke 
študijného programu: https://v4.uj.edu.pl/prospective-students 
 
Informácie pre uchádzačov sú uvedené na webovej stránke programu: https://v4.uj.edu.pl/admission  
 
Postup prijímacieho konania upravuje dodatok k zmluve o vytvorení a fungovaní konzorcia: 

 prijímacie konanie prebieha v 3 – 5 kolách v priebehu januára až augusta kalendárneho roka, kedy študent nastupuje na štúdium, 

 každá partnerská univerzita hodnotí uchádzača pridelením bodov v troch stanovených kategóriách: hodnotenie prospechu 
študenta (0 – 50 b), akademické a neakademické skúsenosti, iné úspechy, jazykové znalosti (0 – 20 b), motivačný list študenta (0 – 
30 b), 

 hodnotenie všetkých troch partnerov sa spriemeruje a na základe toho sú uchádzačovi pridelené body, pričom aktuálne je na 
prijate na štúdium v tomto študijnom programe stanovená hranica 50 bodov, 

 uchádzač/ka je informovaný/á o prijatí, následne sa zaregistruje elektronicky v systéme Jagellonskej university: 
https://irk.uj.edu.pl/en-gb/offer/II_C_22/programme/intern.rela_s2s_C_en/?from=field:intern.rela_en  

c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.  

Výsledky prijímacieho konania sú zverejňované na webovej stránke Jagellonskej univerzity: Results - Welcome to the Jagiellonian 
University (uj.edu.pl) 

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania  

a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.  

Študenti pred konaním záverečnej skúšky vypĺňajú dotazník, v ktorom hodnotia všetky semestre absolvované na štyroch spolupracujúcich 
univerzitách: kvalitu študijného programu, predmetov a učiteľov. Kategórie, ktoré hodnotia na stupnici 1 - 5 (1 je veľmi nespokojný a 5 
veľmi spokojný) sú: 

 akademické prvky: kvalita vyučovania, rozvoj analytických schopností, rozvoj tímovej práce,  

 obsah programu: množstvo a náročnosť kurzov v danom semestri, prínos metodologických seminárov, možnosti diskusie 
s akademikmi, podporu pre študentov, kvalitu a kvantitu hodnotenia,  

 hodnotenie vlastnej záverečnej práce 

 neakademické prvky: prijímací proces, orientačné stretnutia na univerzitách, podpora administratívy, podpora pri hľadaní 
ubytovania, atď.  

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu.  

V predchádzajúcom období sa na FPVaMV UMB realizovala anketa, ktorá monitorovala spokojnosť študentov s priebehom dištančnej 
metódy výučby. S jej výsledkami boli po ich prerokovaní v grémiu dekana oboznámení všetci vyučujúci prostredníctvom vedúcich 
pracovísk, na úrovni ktorých boli prijaté aj jednotlivé opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu. Vyjadrenia vedúcich pracovísk 

https://v4.uj.edu.pl/prospective-students
https://v4.uj.edu.pl/admission
https://irk.uj.edu.pl/en-gb/offer/II_C_22/programme/intern.rela_s2s_C_en/?from=field:intern.rela_en
https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/admission/results
https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/admission/results
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k výsledkom ankety boli zároveň v písomnej podobe predložené dekanovi fakulty.  
Výsledky hodnotenia ankiet o kvalite výučby a študijných programoch, ktoré sa realizovali v predchádzajúcich akademických rokoch, sú 
zverejnené na internetovej stránke univerzity. V rámci svojich zasadnutí sa nimi zaoberali grémiá dekana. Prijaté opatrenia boli súčasťou 
výročných správ. 

c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu.  

Výsledky spätnej väzby sú prediskutované partnermi na pravidelných stretnutiach, ktoré sa spravidla konajú vždy v júni. Spolupracujúce 
vysoké školy sú zodpovedné za implementáciu pripomienok týkajúcich sa ich semestrov, Jagellonská univerzita ako riadiaca inštitúcia 
zapracúva pripomienky týkajúce sa programu ako celku.  

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu (napr. 
sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne). 

Typ dokumentu Odkaz na dokument 

Informácie o poplatkoch spojených so štúdiom https://v4.uj.edu.pl/fees 

Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB  https://www.umb.sk/studium/student/sprava-ucelovych-zariadeni-
umb/informacie/internatny-poriadok.html 

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici https://www.umb.sk/univerzita/karierne-centrum-umb/ponuka-pre-
studentov/ 

Smernica č. 12/2021 o školnom a poplatkoch spojených 
so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov 
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický 
rok 2022/2023  

https://www.umb.sk/studium/student/platby-umb/skolne-a-poplatky/ 

Smernica č. 3/2021 o priznávaní tehotenského štipendia 
študentkám Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

https://www.fpvmv.umb.sk/14376/vnutorne-predpisy-tykajuce-sa-studia 

Smernica č. 11/2021 o udeľovaní ECTS kreditov 
za extrakurikurálne aktivity na UMB 

https://www.fpvmv.umb.sk/14376/vnutorne-predpisy-tykajuce-sa-studia 

Sprievodca štúdiom Fakulty politických vied 
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023 

https://www.fpvmv.umb.sk/14855/sprievodca-studiom 

Sprievodca štúdiom Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/sprievodca-
studiom/ 

Sprievodca užívateľa ECTS https://www.umb.sk/studium/student/kreditovy-system-studia/kreditovy-
system-studia.html 

Štipendiá a pôžičky  https://www.umb.sk/studium/student/stipendia-a-pozicky.html 

Študentské preukazy https://www.umb.sk/studium/student/preukazy/ 

Univerzitné poradenské a podporné centrum  https://poradenstvo.umb.sk/ 

Uznávanie dokladov o vzdelaní https://www.umb.sk/studium/student/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html 

 

https://v4.uj.edu.pl/fees
https://www.umb.sk/studium/student/sprava-ucelovych-zariadeni-umb/informacie/internatny-poriadok.html
https://www.umb.sk/studium/student/sprava-ucelovych-zariadeni-umb/informacie/internatny-poriadok.html
https://www.umb.sk/univerzita/karierne-centrum-umb/ponuka-pre-studentov/
https://www.umb.sk/univerzita/karierne-centrum-umb/ponuka-pre-studentov/
https://www.umb.sk/studium/student/platby-umb/skolne-a-poplatky/
https://www.fpvmv.umb.sk/14376/vnutorne-predpisy-tykajuce-sa-studia
https://www.fpvmv.umb.sk/14376/vnutorne-predpisy-tykajuce-sa-studia
https://www.fpvmv.umb.sk/14855/sprievodca-studiom
https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/sprievodca-studiom/
https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/sprievodca-studiom/
https://www.umb.sk/studium/student/kreditovy-system-studia/kreditovy-system-studia.html
https://www.umb.sk/studium/student/kreditovy-system-studia/kreditovy-system-studia.html
https://www.umb.sk/studium/student/stipendia-a-pozicky.html
https://www.umb.sk/studium/student/preukazy/
https://poradenstvo.umb.sk/
https://www.umb.sk/studium/student/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html

