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Študijný program: Znalostný  manažment 

Zameranie:  

Stupeň: tretí 

Forma: denná 

Metóda: prezenčná, dištančná, kombinovaná 

Dĺžka štúdia v rokoch: 3 

 

Študijná časť – 1. rok štúdia denná forma 

  

Názov predmetu 

Trimester 

Kredity  
1. 2. 3. 

KM 700 Kapitoly z makro- 

a mikroekonómie (M. Workie 

Tiruneh) 

40 z     16 

KM 701 Zásady vedeckej práce a 

používanie kvantitatívnych metód vo 

výskume v oblasti znalostného 

manažmentu (J. Kelemen) 

20 z     10 

KM 702 Kapitoly zo znalostného 

manažmentu I (J. Hvorecký) 
  20 z   10 

KM 703 Implementácia 

znalostného manažmentu v 

organizáciách (V. Bureš) 

  20 z   10 

Povinne voliteľný predmet I.   20 z  7 

Povinne voliteľný predmet II.     20 z 7 

Spolu za 1. ročník  60 hod. 40 hod. 40 hod. 60 kreditov 

Tvorivá činnosť v oblasti vedy  4 5 30 

Projekt dizertačnej práce    6 30 

Spolu za 2. ročník     60 kreditov 

Tvorivá činnosť v oblasti vedy   7 15 
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Dizertačná práca  8 9 45 

Spolu za 3. ročník    60 kreditov 

 

Študijná časť – 1. ročník, spolu 60 kreditov 

Vedecká časť – 2. ročník, 3. ročník,  spolu 120 kreditov 

 

Povinne voliteľné predmety spoločne pre dennú aj externú formu štúdia 
V rámci skupiny PVP je študent povinný si vybrať dva z ponúkaných predmetov a ukončiť ho 

predpísanou formou. V rámci daného študijného programu budú ponúkané nasledovné PVP: 

 

 Počítačové spracovanie poznatkov (J. Kelemen) 

 Vybrané kapitoly z manažmentu (S.Ferenčíková)  

 Kapitoly zo znalostného manažmentu II (V. Bureš) 

 Elektronické ekonomické aktivity (J. Hvorecký) 
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Študijný program: Znalostný  manažment 

Zameranie:  

Stupeň: tretí 

Forma: externá 

Metóda: prezenčná, dištančná, kombinovaná 

Dĺžka štúdia v rokoch: 4 

 

 
Trimester 

Názov predmetu     Kredity  

KM 700 Kapitoly z makro- a mikroekonómie 

(M. Workie Tiruneh) 
40z                16 

KM 701 Zásady vedeckej práce a používanie 

kvantitatívnych metód vo výskume v oblasti 

znalostného manažmentu (J. Kelemen) 

 20z     10 

KM 702 Kapitoly zo znalostného manažmentu 

I (J. Hvorecký) 

 20z    10 

KM 703 Implementácia 

znalostného manažmentu v organizáciách (V. 

Bureš) 

 
 20z  10 

 1 2 3   

Spolu za 1. ročník 

40 

hod. 

40 

hod. 

20 

hod. 
 

46 

kreditov 

Povinne voliteľný predmet I.    20z   7 

Povinne voliteľný predmet II.      20z 7 

    4  

    
40 

hod 
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Tvorivá činnosť v oblasti vedy 
 

 5 6 30  

Spolu za 2. ročník 
 

   
44 

kreditov 

Projekt dizertačnej práce  
 

  7 30 

Tvorivá činnosť v oblasti vedy 
 

 8 9 15 

Spolu za 3. ročník 
 

   
45 

kreditov 

Dizertačná práca 
 

   45 

Spolu za 4. ročník 
 

   
45 

kreditov 

Spolu za štúdium 
 

   
180 

kreditov 

Študijná časť – 1. ročník + 4.trimester 2. ročník, spolu 60 kreditov 

Vedecká časť – 5. a 6. trimester  2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, spolu 120 kreditov 

 

Povinne voliteľné predmety spoločne pre dennú aj externú formu štúdia 
V rámci tejto skupiny je študent povinný si vybrať dva z ponúkaných predmetov a ukončiť ho 

predpísanou formou.  

Zoznam povinne voliteľných predmetov (s uvedením prednášateľov): 

 Počítačové spracovanie poznatkov (J. Kelemen) 

 Vybrané kapitoly z manažmentu (S.Ferenčíková)  

 Kapitoly zo znalostného manažmentu II (V. Bureš) 

 Elektronické ekonomické aktivity (J. Hvorecký) 
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Rozpis kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy pre dennú aj externú formu štúdia 

Publikačné výstupy Kredity  

Publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom 20 

Publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom 10 

Publikácia v odbornom časopise – recenzovanom 10 

Publikácia v odbornom časopise – nerecenzovanom 5 

Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí s publikáciou v 

recenzovanom zborníku  
15 

Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí s publikáciou v 

recenzovanom zborníku 
10 

Vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov 

a doktorandov napr. v rámci EDAMBA publikované v zborníku 

(recenzovanom) 

15 

Vystúpenie na odbornom podujatí v zahraničí publikované v 

nerecenzovanom zborníku 
10 

Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných alebo monografických 

textov v rozsahu menej ako 1 AH 
8 

Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných alebo monografických 

textov v rozsahu viac ako 1 AH 
15 

Vystúpenia (osobné) na konferenciách a odborných podujatiach  

Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí v zahraničí 

(potvrdené dokladom)  
5 

Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí v SR (potvrdené 

dokladom)  
3 
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Aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov  

Člen riešiteľského kolektívu v rámci VEGA, KEGA a 

medzinárodného výskumného projektu  
8 

Člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých vedeckých 

pracovníkov a interného grantu VŠM 
6 

Citácie a ohlasy   

Citácia – SCI 5 

Citácia v zahraničí 3 

Citácia v SR  1 

Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou   

Člen vedeckého alebo organizačného výboru vedeckej konferencie 5 

Editovanie zborníka z vedeckej konferencie 5 

Preklad vedeckého výstupu  3 

Parciálny projekt doktorandskej práce a jeho prediskutovanie na 

workshope 
30 

Dizertačná práca 45 

 

Spolu študijná časť a vedecká časť: 60 + 120 = 180 kreditov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


