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DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA FAKULTY APLIKOVANÝCH JAZYKOV 

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE VO FUNKČNOM OBDOBÍ 

2014 – 2018 S VÝHĽADOM DO R. 2022 

 

Predkladaný dokument je dôkazom snahy vedenia Fakulty aplikovaných jazykov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len FAJ EU v Bratislave), všetkých jej pedagógov 

a zamestnancov, o náčrt najdôležitejších cieľov, úloh a perspektív fakulty na budúce obdobie, 

ako aj ich realizáciu, s cieľom zabezpečiť trvalý rozvoj fakulty a jej konkurencieschopnosť na 

Slovensku a v zahraničí. Zahŕňa a dokumentuje tie oblasti činnosti fakulty, ktoré sú z pohľadu 

nových potrieb znalostnej spoločnosti relevantné pre dosiahnutie strategických cieľov fakulty 

v určených oblastiach. 

 

Podkladom na vypracovanie Dlhodobého zámeru rozvoja FAJ EU v Bratislave boli 

nasledovné dokumenty: 

- Dlhodobý zámer rozvoja  Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2015-2019 

s výhľadom do r. 2023 

- Správy o činnosti Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

a FAJ EU v Bratislave  za roky 2011 – 2014.  

 

 

Dokument pozostáva z týchto častí: 

 

A. Strategické ciele fakulty 

B. Priority v činnosti fakulty 

C. Hlavné úlohy fakulty 
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A. STRATEGICKÉ CIELE FAJ EU V BRATISLAVE 

 

FAJ EU v Bratislave je historicky prvou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave 

odborne zameranou na spoločenskovedné aj humanitné disciplíny s hlavným dôrazom na 

oblasť aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie. Fakulta akcentuje svoju 

spoločenskú zodpovednosť vo vzťahu k Slovenskej republike a zahraničiu pri realizácii 

základných činností vzdelávania, výskumu a transferu poznatkov. Považuje za potrebné 

sústrediť sa na tie ciele a oblasti, ktoré rozvíjajú kvalitu vo všetkých oblastiach činnosti, 

a ktoré zároveň podporia internacionalizáciu aktivít vo vzťahu k zahraničným univerzitám 

tak, aby bola FAJ EU v Bratislave aj v nasledujúcich rokoch konkurencieschopná.  

 

Strategické ciele fakulty vychádzajú zo základných princípov činnosti a poslania EU 

v Bratislave. S ohľadom na stratégiu a rozvojové aktivity univerzity, ako aj na poslanie 

fakulty, sa FAJ EU v Bratislave zameria na dosiahnutie nasledovných strategických cieľov:  

- profilovať fakultu ako inštitúciu spĺňajúcu všetky štandardy pedagogického 

a vedeckého pracoviska, 

- profilovať fakultu ako inštitúciu prispievajúcu k vytváraniu nových vedeckých 

poznatkov v oblasti humanitných a spoločenských vied na národnej a medzinárodnej 

úrovni.  

 

S dôrazom na stanovené strategické ciele bude fakulta:  

- aktívne reagovať na spoločenské výzvy a potreby republiky a prispievať k budovaniu 

konkurencieschopnosti krajiny, 

- vyhľadávať a realizovať primerané a zmysluplné formy medzinárodnej spolupráce, 

- podporovať a vytvárať priaznivé podmienky na vzdelávanie v cudzích jazykoch,  

- podporovať a vytvárať podmienky na slobodné vedecké bádanie založené na 

interdisciplinárnom prístupe a komparácii s medzinárodným vedeckým potenciálom,  

- prispievať k vytváraniu nových vedeckých poznatkov v oblasti humanitných 

a spoločenských vied, a tak sa podieľať na rozširovaní výskumného priestoru v rámci 

republiky i Európskej únie.  
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B. PRIORITY V ČINNOSTI FAKULTY 
 

Na splnenie strategických cieľov stanovuje  FAJ EU v Bratislave nasledujúce priority:  

 

1) Priority v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti 

§ pripraviť podmienky k akreditovaniu III. stupňa štúdia v študijnom programe „Cudzie 

jazyky a interkultúrna komunikácia“ (ďalej ŠP) vo vybranej jazykovej mutácii, 

§ propagovať možnosť rigorózneho konania na FAJ EU v Bratislave,  

§ plynulo pokračovať v poskytovaní štúdia v uvedenom ŠP aj po nasledujúcej 

komplexnej akreditácii, 

§ zabezpečiť nepretržité zdokonaľovanie a rozvíjanie ŠP prispôsobovaním sa moderným 

trendom vo výučbe cudzích jazykov, 

§ priebežne uskutočňovať zmeny potrebné na dosiahnutie excelentnosti najmä podporou 

a rozvojom inovácií vo vybraných oblastiach činnosti,  

§ pripravovať absolventov schopných sústavne rozvíjať svoje odborné vedomosti, 

zručnosti a kompetencie,  

§ podporovať a rozvíjať vzdelávanie založené na rozvoji kritického myslenia a sústavne 

hodnotiť dosahované výsledky vzdelávacieho procesu, 

§ podporovať vzájomnú súťaživosť a spoluprácu študentov a pedagógov fakulty,  

§ využívať spätnú väzbu v záujme rozvoja a zlepšenia kvality všetkých foriem činnosti 

a života na fakulte,  

§ vytvárať vhodné podmienky na zabezpečenie vnútornej integrity fakulty a zároveň 

i univerzity.  

 

2) Priority v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia 

§ rozvíjať a zdokonaľovať vedeckú bázu lingvistických, kulturologických 

a translatologických disciplín na základe najnovších poznatkov, 

§ rozvíjať vedeckú bázu výskumu o oblasti spoločenských a humanitných vied 

v cudzom jazyku,  

§ v oblasti teoretického a aplikovaného výskumu sa zapojiť do edukačných a vedeckých 

projektov. 
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3) Priority v oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce 

§ nadviazať a rozvíjať spoluprácu s európskymi a mimoeurópskymi  univerzitami, ktoré 

majú strategický význam pre FAJ EU v Bratislave, 

§ iniciovať a zvýšiť účasť v sieťach medzinárodnej spolupráce, na medzinárodných 

vzdelávacích, výskumných a rozvojových programoch, 

§ iniciovať a rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inými organizáciami v medzinárodnej 

dimenzii. 

 

4) Priority v oblasti rozvoja a styku s verejnosťou 

§ uplatňovať komplexnú marketingovú stratégiu univerzity a fakulty,  

§ zvýšiť úroveň prezentácie fakulty v rámci univerzity a navonok, 

§ podporovať budovanie nového webového prostredia univerzity a na úrovni fakulty 

spolupracovať pri jeho tvorbe, 

§ iniciovať a rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inými organizáciami v domácej i 

medzinárodnej dimenzii,  

§ iniciovať vznik Alumni klubu fakulty, 

§ iniciovať a rozvíjať podnikateľskú činnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

C. HLAVNÉ ÚLOHY FAKULTY 

 

I. Výchovno-vzdelávacia činnosť 
 

Priority FAJ EU v Bratislave vo výchovno-vzdelávacej činnosti  

 

1. Pripraviť podmienky pre akreditáciu III. stupňa štúdia v študijnom programe 

„Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“. 

2. Neustále zlepšovať kvalifikačnú štruktúru učiteľov. 

3. Permanentne sa venovať zvyšovaniu kvality výchovno–vzdelávacieho procesu. 

4. Kontinuálne zvyšovať kvalitu predmetov spoločného univerzitného základu 

v oblasti cudzích jazykov. 

5. Venovať sa príprave a implementácii nového systému evidencie pedagogických 

aktivít učiteľov. 

6. Vytvárať pre študentov podmienky na medzinárodné mobility. 

 

Hlavné úlohy vyplývajúce z priorít FAJ EU v Bratislave vo výchovno–vzdelávacej 

činnosti 

 

1. Pripraviť podmienky pre akreditáciu III. stupňa štúdia v študijnom programe 

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia  

Fakulta aplikovaných jazykov reaguje na kvalitatívne požiadavky kladené 

Akreditačnou komisiou na univerzity i na požiadavky prichádzajúce z interného 

i externého prostredia. Pripraví preto podmienky na akreditáciu III. stupňa štúdia 

v ponúkanom programe. III. stupeň štúdia je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa 

fakulta stala konkurencieschopným pracoviskom nielen v rámci vnútrouniverzitného 

porovnávania, ale rovnako v rámci republikovej i európskej komparácie.  

 

2. Kontinuálne zvyšovať kvalitu predmetov spoločného univerzitného základu v oblasti 

cudzích jazykov 

Cudzí jazyk patrí do skupiny predmetov spoločného univerzitného základu a jeho 

výučba musí byť zosúladená s očakávaným vzdelávacím výsledkom a požiadavkami 

trhu práce, ktoré sa kladú na absolventov. Práve dôraz na výučbu cudzích jazykov na 
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všetkých fakultách robí EU v Bratislave atraktívnou v očiach potenciálnych 

uchádzačov o štúdium na univerzite. Preto je potrebné kvalitu výučby ponúkaných 

predmetov neustále zdokonaľovať.  

Dôležitou súčasťou výučby je aj záverečné testovanie študentov, ktoré by malo byť 

v súlade so spoločným európskym jazykovým hodnotením. Následne je vhodné 

ponúkať jazykovú výučbu vo forme voliteľných predmetov pre jednotlivé fakulty EU 

v Bratislave. 

 

3. Permanentne sa venovať zvyšovaniu kvality výchovno–vzdelávacieho procesu 

Pre upevnenie pozície FAJ EU v Bratislave v silnom konkurenčnom prostredí 

ostatných fakúlt univerzít a vysokých škôl, tak na Slovensku, ako aj v zahraničí je 

nevyhnutné permanentné zvyšovanie kvality výchovno–vzdelávacieho procesu. 

Zvyšovanie kvality sa dá dosiahnuť nasledovnými prostriedkami: 

a) zlepšením materiálno–technického vybavenia jednotlivých učební 

s dôrazom na moderné komunikačné technológie; 

b) aplikáciou nových výučbových metód, napr. prostredníctvom e-learningu, 

blended learningu, atď.; 

c) tvorbou vlastných študijných materiálov špeciálne vypracovaných pre 

jednotlivé predmety, predovšetkým pre predmety študijného programu 

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia; 

d) pozývaním expertov z praxe na prednášky, a tým podporovať rast 

študentov a ich potenciálne uplatnenie v praxi. 

 

4. Neustále zlepšovať kvalifikačnú štruktúru učiteľov FAJ EU v Bratislave 

Kvalifikačná štruktúra je obzvlášť dôležitým faktorom, s ktorým je priamo alebo 

nepriamo spojené nielen samotné získavanie dotačných prostriedkov, ale tiež 

hodnotenie fakulty a tým pádom aj univerzity v rámci národnej akreditácie. Fakulta 

bude realizovať nevyhnutné opatrenia na zlepšenie kvalifikačnej štruktúry učiteľov 

najmä v kategórii docent a profesor s dôrazom na kvalifikačný rast najmä mladých 

pracovníkov. Z tohto hľadiska je dôležité vytvoriť individuálny plán zvyšovania 

odbornej a vedeckej kvalifikácie každého učiteľa a vytvoriť vhodné podmienky pre 

ich kvalifikačný rast. Individuálne plány na zvyšovanie kvalifikácie je potrebné raz 

ročne kontrolovať a naviazať na systém finančného ohodnotenia. 
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Každý pracovník, ktorý ešte nedosiahol vek 65 rokov a od  jeho skončenia III. stupňa 

štúdia uplynuli minimálne tri roky, bude každý rok predkladať správu o svojom 

kvalifikačnom raste tak, aby napĺňal podmienky na dosiahnutie.   

 

5. Venovať sa príprave a implementácii nového systému evidencie pedagogických 

aktivít učiteľov 

Príprava nového systému evidencie pedagogických aktivít učiteľov sa musí realizovať 

na celouniverzitnej úrovni, až potom je možné tento systém implementovať na FAJ 

EU v Bratislave. Je však nevyhnutné zosúladiť požiadavky na vedecko-výskumnú 

prácu pedagógov s  priamou pedagogickou zaťaženosťou. 

 

6. Vytvárať pre študentov podmienky na medzinárodné mobility 

Získavanie poznania na zahraničných univerzitách je bazálnym predpokladom na 

úspešný kariérny rast. Fakulta preto vytvorí priaznivé podmienky pre študentov na 

medzinárodné mobility na európskych univerzitách. Štúdium v zahraničí nielen 

zlepšuje jazykovú kompetenciu, ale rovnako prehlbuje vzťahy medzi príslušníkmi 

jednotlivých kultúr.  
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II. Veda a výskum 
 

Priority FAJ EU v Bratislave vo vede a výskume 

 

1. Vedeckovýskumnú činnosť FAJ EU v Bratislave dlhodobo rozvíjať v súlade 

s deklarovanými cieľmi v oblasti základného a aplikovaného výskumu v disciplínach, 

ktoré tvoria jadro nového študijného programu.  

2. V oblasti základného výskumu rozvíjať vedeckú bázu lingvistických, 

literárnovedných, kulturologických a translatologických disciplín na základe 

najnovších poznatkov a v súlade s tendenciami rozvoja v humanitných a 

spoločenských vedách. Konkrétne pôjde o zameranie sa na štúdium a interpretáciu 

základných kategórií a pojmov nových vedných disciplín s dôrazom na magisterský 

a pripravovaný doktorandský študijný program.  

3. V oblasti aplikovaného výskumu zamerať riešiteľov projektov na priority rozvoja vedy 

a techniky na Slovensku s ohľadom na uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce. 

V tejto súvislosti venovať pozornosť teoretickým otázkam súvisiacich s osvojovaním 

jazykových kompetencií aj z hľadiska kognitívnych vied  v súlade s odporúčaniami 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR). Významnými 

oblasťami zostávajú dlhodobo európska jazyková politika, jazyková kultúra, odborný 

jazyk najmä v oblasti ekonomických vied, politická lingvistika, lingvodidaktické 

aspekty komunikácie v akademickej a profesijnej sfére a oblasť elektronického 

vzdelávania (e-learning).  

 

Hlavné úlohy vyplývajúce z priorít FAJ EU v Bratislave v oblasti vedy a výskumu 

 

1. Financovanie – finančné zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti na FAJ EU 

v Bratislave 

V rozpočte FAJ EU v Bratislave je potrebné vytvárať priestor na finančné 

zabezpečenie vedeckej činnosti učiteľov FAJ EU v Bratislave (účasť na konferenciách, 

vydávanie vedeckého časopisu FAJ EU v Bratislave). Súčasne je nutné hľadať zdroje 

na účasť na medzinárodných podujatiach, kde sa dajú nadviazať partnerské vzťahy 

a spolupráca.  
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Fakulta sa bude snažiť využívať potenciál pracovníkov fakulty na vytváranie 

podnikateľskej činnosti, hlavne pri poskytovaní jazykovej prípravy pre verejnosť.  

 

2. Kvantitatívne hodnotenie výstupov publikačnej činnosti 

V tejto oblasti je nutné nadviazať na závery predchádzajúcej analýzy a v tomto zmysle 

iniciovať prehodnotenie kategorizácie publikačnej činnosti a bodového ohodnotenia 

publikačných výstupov a atestačných kritérií, aby sa neuznávala kvantita na úkor 

kvality. Je dôležité bodovo a finančne adekvátne ohodnotiť publikovanie monografií, 

vysokoškolských učebníc, vedeckých článkov v medzinárodných i domácich 

uznávaných časopisoch.   

 

3. Motivácia tvorivých pracovníkov 

Jedným z aspektov zvýšenia kvality v oblasti vedeckovýskumnej činnosti je adekvátna 

a vhodná forma pozitívnej motivácie. Je potrebné zamerať pozornosť na tých učiteľov, 

ktorí majú dobré výsledky v publikčnej a projektovej činnosti a odmeňovať ich za 

aktivitu (osobné ohodnotenie, odmeny). V oblasti projektovej činnosti bude potrebné 

motivovať učiteľov, ktorí majú reálne predpoklady podávať a riešiť vedeckovýskumné 

projekty a v oblasti publikačnej činnosti autorov hodnotných publikačných výstupov, 

a vytvoriť im na danú činnosť predpoklady, napr. znížením úväzkov, zapojením 

konzultantov z praxe, finančnou motiváciou a pod.  

 

4. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 

Fakulta bude pokračovať v tradícii pravidelne (raz ročne) organizovať medzinárodnú 

vedeckú konferenciu. Naďalej bude podporovať organizovanie ďalších vedeckých 

podujatí (vedecké zasadnutia, kolokviá) na úrovni fakulty a/alebo katedier. 

 

5. Publikačná činnosť 

V publikačnej činnosti možno charakterizovať dlhodobé zameranie nasledovne: 

• prioritná orientácia na publikačné výstupy kategórie A a B, 

• vytváranie interdisciplinárnych autorských kolektívov. 

 

Fakulta bude pokračovať vo vydávaní vlastného vedeckého časopisu „Lingua et vita“, 

čím umožní rozšíriť publikačnú činnosť aj z hľadiska druhov výstupov, vznikne 

priestor pre publikovanie recenzií učebníc autorov z fakulty ako aj iných typov textov 
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kategórie EDJ apod. Fakultný časopis sa bude aj naďalej orientovať smerom k 

systematickému umiestňovaniu v databázach, aby sa tak rokmi vypracoval na 

v odborných kruhoch uznávaný časopis. Jedným z predpokladov na dosiahnutie 

uvedeného cieľa je zdokonalenie webového portálu časopisu.  

Prioritne sa chceme orientovať na spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a publikačnej 

činnosti s ostatnými fakultami EU v Bratislave, najmä s FMV. A to najmä formou 

Prekladateľského centra. Prekladateľské centrum je dobrovoľným združením 

pracovníkov FAJ. Sleduje zvýšenie kvality publikačných výstupov pedagogických a 

vedeckých pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave, primárne publikovaných 

v zahraničných vedeckých časopisoch a zahraničných vedeckých kolektívnych 

monografiách. Tento cieľ je dosahovaný participáciou zamestnancov FAJ pri príprave 

vedeckých textov, a to najmä prekladmi rukopisov zo slovenského jazyka do jazyka 

anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského. Podľa možností 

Centrum zabezpečí jazykovú korektúru preloženého textu zamestnancom FAJ, u 

ktorého je cieľový cudzí jazyk materinským jazykom. Centrum nezabezpečuje 

jazykové korektúry textov, ktoré boli preložené samotným autorom rukopisu, resp. 

osobami z prostredia mimo Centra. V prípade voľných kapacít poskytuje Centrum 

svoje služby aj pedagogickým a vedeckým pracovníkom z iných univerzít, ako aj 

zamestnancom Slovenskej akadémie vied.  

 

6. Projektová činnosť 

Pri tvorbe a podávaní vedeckovýskumných projektov sa budú tvoriví pracovníci FAJ 

EU v Bratislave zapájať i do celouniverzitných projektov alebo do projektov s inými 

pracoviskami EUBA, pričom FAJ EU v Bratislave by sa mala orientovať najmä na 

projekty typu VEGA, KEGA, APVV a medzinárodné vedeckovýskumné projekty. 

 

7. Študentská vedecká a odborná činnosť 

Fakulta bude naďalej aktívne podporovať organizáciu ŠVOČ. V rámci ŠVOČ v prvej 

fáze nová fakulta vytvorí organizačné predpoklady úspešného priebehu súťaže tohto 

typu. Podľa dostupných finančných možností budú vždy prví traja umiestnení študenti 

ocenení aj finančnou odmenou.  
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III. Internacionalizácia, medzinárodné vzťahy a spolupráca 
 

Medzinárodné vzťahy v oblasti vysokoškolského vzdelávania prispievajú k zvyšovaniu 

kvality a inovácie vyučovania a výskumu, k podpore mobility a interkultúrneho dialógu, ako 

aj k nadobúdaniu a výmene znalostí. Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce s globálnymi 

strategickými inštitúciami a organizáciami zohráva dôležitú úlohu pri presadzovaní 

excelentnosti a kvality a patrí k prioritným zámerom FAJ EU v Bratislave. 

 

Priority pre internacionalizáciu, medzinárodné vzťahy a spoluprácu FAJ EU  

v Bratislave 

 

1. Nadviazať a rozvíjať spoluprácu s európskymi a mimoeurópskymi  univerzitami, ktoré 

majú strategický význam pre FAJ EU v Bratislave. 

2. Iniciovať a zvýšiť účasť v sieťach medzinárodnej spolupráce, na medzinárodných 

vzdelávacích, výskumných a rozvojových programoch.  

3. Iniciovať a rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inými organizáciami v medzinárodnej 

dimenzii. 

 

Hlavné úlohy vyplývajúce z priorít pre internacionalizáciu, medzinárodné vzťahy 

a spoluprácu FAJ EU v Bratislave 

 

1. Nadviazať a rozvíjať spoluprácu s európskymi a mimoeurópskymi  univerzitami, 

ktoré majú strategický význam pre FAJ EU v Bratislave  

Cieľom medzinárodnej spolupráce v zmysle dlhodobého zámeru FAJ EU v Bratislave 

je pokračovať v nadväzovaní a rozširovaní spolupráce so zahraničnými univerzitami, v 

účasti zamestnancov fakulty na medzinárodných projektoch výučby, výskumu 

a rozvoja, ako aj v zapájaní sa jednotlivých katedier fakulty do týchto projektov. 

K naplneniu tohto cieľa je nevyhnutné, aby FAJ EU v Bratislave nadviazala a posilnila 

spoluprácu s univerzitami, ktoré sa javia ako perspektívne z hľadiska spolupráce 

najmä v oblastiach dvojitých alebo spoločných diplomov, výskumných projektov, ako 

aj vo výmene učiteľov a študentov. Hlavným zámerom FAJ EU v Bratislave je 

iniciovanie bilaterálnych dohôd a zmlúv o spolupráci s takými zahraničnými 
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univerzitami, ktoré (úplne alebo čiastočne) zodpovedajú štúdiu rovnakého alebo 

podobného študijného odboru, aký poskytuje FAJ EU v Bratislave. 

Medzinárodná spolupráca orientovaná na aplikované jazyky a interkultúrnu 

komunikáciu v anglofónnych, nemeckofónnych, frankofónnych a hispanofónnych 

krajinách je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality komparatívneho výskumu, 

výskumnej práce a vzdelávacieho procesu. Efektívna podpora medzinárodnej výmeny 

poznatkov a skúseností, ako aj výmena vedeckých, odborných aj praktických 

poznatkov sa môžu stať dôležitým faktorom, ktorý prispeje ku skvalitneniu 

vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti na FAJ EU v Bratislave.  

 

2. Iniciovať a zvýšiť účasť v sieťach medzinárodnej spolupráce, na medzinárodných 

vzdelávacích, výskumných a rozvojových programoch  

Jedným z najdôležitejších faktorov systematického rozvoja medzinárodných vzťahov 

je zapojenie sa do siete európskych univerzít, ktorá umožňuje učiteľom a študentom 

efektívnejšiu akademickú mobilitu medzi univerzitami v krajinách Európy. 

K naplneniu tohto cieľa prispeje predovšetkým zapojenie sa do rôznych programov, 

ktoré prispievajú k európskej integrácii, zdôrazňujú regionálne špecifiká, podporujú 

multilaterálnu dimenziu a porozumenie pre rôznorodosť a zložitosť ekonomickej 

situácie v jednotlivých krajinách; umožňujú rozvíjať spoluprácu slovenských 

a zahraničných vysokých škôl, ako aj rozvoj spoločných programov vedúcich 

k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových alebo 

dizertačných prác; podporujú vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl 

z členských krajín programu, štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, 

doktorandov a učiteľov i študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených 

sietí spolupracujúcich vysokých škôl. 

 

3. Iniciovať a rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inými organizáciami z externého 

prostredia v medzinárodnej dimenzii 

Bez medzinárodnej spolupráce nie je možné dosiahnuť v oblasti vzdelávania a vedy 

excelentné výsledky. Komunikácia a spolupráca medzi sektorom vzdelávania 

a podnikateľskou sférou sú rozhodujúce pre zvyšovanie zamestnanosti budúcich 

absolventov FAJ EU v Bratislave. Vzhľadom na to bude prioritou fakulty vytvorenie 

obojstranne užitočného systému väzieb na zahraničné podniky a organizácie a 
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nadviazanie úspešnej spolupráce s viacerými zahraničnými podnikmi na vytváraní 

možností študentských stáží a pracovných miest pre budúcich absolventov.  
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IV. Marketingová stratégia 

 
Uvedomujúc si demografický vývoj na Slovensku fakulta bude v spolupráci s univerzitou 

realizovať marketingovú stratégiu zahŕňajúcu všetky jej základné komponenty na 

zabezpečenie pozitívneho obrazu fakulty i univerzity s cieľom udržať, prípadne navýšiť počet 

študentov študujúcich v ponúkanom programe. Marketingová stratégia je založená na 

presadzovaní nástrojov, ktoré umožnia fakulte efektívne komunikovať s relevantnými 

skupinami, zamestnancami a študentmi, a tak napomôcť k dosiahnutiu stanovených cieľov vo 

všetkých oblastiach činnosti fakulty.  
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V. Spolupráca so študentmi 

 
V sledovanom období chceme zaktivizovať spoluprácu so študentmi v rôznych oblastiach 

a aktívnejšie ich zaangažovať do podujatí organizovaných fakultou: 

1. Zlepšiť vzájomnú informovanosť a vybudovať partnerstvo. 

2. Podporovať študentov pri organizovaní prednášok, diskusných fór, konferencií 

a iných, domácich či medzinárodných, vedeckých podujatí.   

3. Zapájať študentov do organizovania medzinárodnej vedeckej konferencie FAJ EU 

v Bratislave. 

4. Podporovať a oceňovať študentov za vynikajúcu záverečnú prácu, ŠVOČ a iné 

aktivity spojené s reprezentáciou fakulty. 

5. Zlepšiť informovanosť a komunikáciu medzi študentmi a učiteľmi. 

6. Sledovať, diskutovať a vyhodnocovať názory študentov na predmety. 

 

Alumni klub  

Nevyhnutnou súčasťou univerzitného života je udržiavanie kontaktu so svojimi absolventmi. 

Vedenie fakulty preto v roku 2016 bude iniciovať zriadenie Alumni klubu FAJ. Alumni klub 

je štandardnou súčasťou činnosti zahraničných univerzít. Základným prínosom Alumni klubu 

je zabezpečenie spätnej väzby ako významného zdroja informácií o zabezpečení kvality 

vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti a zároveň tvorba podmienok pre pravidelnú 

komunikáciu s absolventmi za účelom nadväzovania vzťahov s hospodárskou praxou. 

Hlavným cieľom bude zvýšenie pocitu spolupatričnosti a informovanie absolventov o dianí na 

fakulte.  
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VI. Rozvoj a financie 

 
Vychádzajúc zo všeobecne známej a čoraz aktuálnejšej premisy o viaczdrojovom financovaní 

vysokých škôl Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave pristúpi k vypracovaniu 

metodicko-realizačného dokumentu na podporu podávania výskumných projektov, 

medzinárodných projektov a projektov zo štrukturálnych fondov a iných fondov Európskej 

únie tak, aby fakulta získala na svoje materiálne zabezpečenie zvýšený podiel dotačných 

zdrojov a ostatných zdrojov. 

 

Postupnosť rozvoja do r. 2022 

Vypracovať analýzu ľudských zdrojov z pohľadu vzdelanostného a vedeckého potenciálu 

učiteľských zamestnancov a aplikovať celouniverzitné nástroje systematickej motivácie 

a hmotnej zainteresovanosti pre všetkých zamestnancov fakulty s nasledovnými zámermi a 

cieľmi: 

1. Podať každý rok minimálne päť žiadostí o grant rôznych domácich inštitúcií (KEGA, 

VEGA, APVV).  

2. Uchádzať sa o získanie projektov z medzinárodných fondov v spolupráci s inými 

pracoviskami. 

3. Zintenzívniť prácu Prekladateľského centra FAJ spoluprácou s inými fakultami aj pri 

predkladaní žiadostí o granty na vedecké projekty.  
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VII. Oblasť riadenia  
 

 V oblasti riadenia fakulty navrhuje nasledovné perspektívy:  

1. Na katedrách podľa potreby podporovať funkciu tajomníkov katedier (pre organizačné 

a administratívne práce) s cieľom vytvoriť priestor vedúcim katedier na odborné 

riadenie pedagogickej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti, personálne budovanie 

katedry, budovanie medzinárodných kontaktov, stratégie rozvoja katedry, kontrolnú 

činnosť, hospitácie a celkové riadenie katedry. V súčasnosti sú totiž vedúci katedier 

nadmieru zaťažení administratívnymi úkonmi. 

2. Na každej katedre zriadiť funkciu katedrového koordinátora pre AIS. 

3. Koordinovať akcie jednotlivých katedier na FAJ EU v Bratislave a tiež akcie 

jednotlivých fakúlt na úrovni univerzity a informovať o nich s predstihom celú 

akademickú obec.  

4. Zjednodušiť a skvalitniť transfer informácií v rámci fakulty aj medzi jednotlivými 

pracoviskami v rámci univerzity.  
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Záver 
Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave chce prispievať v súlade s deklarovanými 

cieľmi rozvoja vo všetkých uvedených oblastiach ku konkurencieschopnosti fakulty, a tým aj 

k zlepšovaniu imidžu Ekonomickej univerzity v Bratislave na verejnosti aj v medzinárodnom 

prostredí. Fakulta chce dané ciele dosiahnuť predovšetkým aplikovaním najnovších 

vedeckých poznatkov do výučby a kvalifikovanou prípravou absolventov pre hospodársku 

a spoločenskú prax. Dlhodobý zámer rozvoja FAJ EU v Bratislave je dokument, ktorý má za 

cieľ špecifikovať a mapovať tieto možnosti.  

 

 

 

 

         PhDr. Ľudovít Barac    PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.  

predseda akademického senátu FAJ       dekan  

 


