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DLHODOBÝ ZÁMER FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE  

NA ROKY 2023 – 2026 

 

Dlhodobý zámer Filozofickej fakulty UKF v Nitre je vypracovaný v súlade s Dlhodobým zámerom 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na roky 2019 – 2025 a predstavuje východiská, zámery 

a ciele vedenia fakulty v jednotlivých oblastiach na obdobie rokov 2023 – 2026. Strategickým cieľom 

FF UKF v Nitre v sledovanom období je udržať si poprednú pozíciu medzi humanitne zameranými 

fakultami na Slovensku a zvyšovať konkurencieschopnosť fakulty v európskom priestore, a to 

prostredníctvom neustáleho zvyšovania kvality vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti 

a realizovania ďalších požiadaviek vyplývajúcich z uvedomenia si jej spoločenskej zodpovednosti.  

 

I. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 

 

Napriek vonkajším ukazovateľom, akými je klesajúci počet absolventov stredných škôl, pokles 

v populačných ročníkoch a zvyšujúci sa počet konkurenčných vysokých škôl rovnakého zamerania, 

dlhodobo pretrváva záujem uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Ten je 

podmienený širokou paletou študijných programov na všetkých troch stupňoch vzdelávania, 

s dôrazom na kvalitu ich zabezpečovania a potenciálom fakulty v oblasti internacionalizácie 

vzdelávania.  

 

I.1 Bakalárske a magisterské študijné programy  

 

Východisko:  

Na FF UKF v Nitre sú v bakalárskom stupni štúdia akreditované študijné programy v nasledujúcich 

počtoch: 16 jednoodborových študijných programov v internej forme a 10 v externej forme, 3 

medziodborové študijné programy v internej forme a 1 v externej forme, 10 učiteľských študijných 

podprogramov v internej forme a 4 v externej forme. V magisterskom stupni štúdia sú akreditované 

študijné programy v týchto počtoch: 16 jednoodborových študijných programov v internej forme a 10 

v externej forme, 10 učiteľských študijných podprogramov v internej forme a 4 v externej forme. 

Hlavným ukazovateľom záujmu o štúdium na fakulte je počet podávaných prihlášok na 

vysokoškolské štúdium, ako aj počet prijatých uchádzačov a študentov zapísaných do prvých 

ročníkov.  

 

Zámer:  

Zvýšiť atraktivitu ponuky študijných programov, záujem o študijné programy na FF UKF v Nitre 

a uspieť v konkurencii humanitne a spoločensky zameraných fakúlt v SR. 

 

Ciele:  

• Udržať ponuku akreditovaných študijných programov skvalitnením štúdia v doterajších 

študijných odboroch a rozšíriť ju na základe spoločenskej objednávky o nové študijné 

programy, a to v súlade s potrebami praxe a požiadavkami trhu práce. 

• Udržať doterajší záujem uchádzačov o realizované študijné programy a učiteľské 

podprogramy, ktoré sú nezastupiteľné nielen na pôde UKF, ale aj v širšom slovenskom 

kontexte. 

• Optimalizovať pomer medzi bakalárskymi a magisterskými programami vo vzťahu k počtu 

študentov, k výške s nimi spojených dotačných zdrojov a v nadväznosti 1. a 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia. 
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• Monitorovať kvalitu v oblasti vzdelávania. 

• Vytvárať kontakty so strednými školami s cieľom osloviť potenciálnych uchádzačov 

o študijné programy fakulty.  

• Zintenzívniť propagáciu študijných programov zameranú na cieľovú skupinu stredoškolských 

študentov (web, sociálne siete, veľtrhy vzdelávania, univerzitné podujatia a pod.), ale aj 

prostredníctvom aktivít študentov v rámci univerzitných podujatí, študentských dní a pod.  

• Zintenzívniť propagáciu FF UKF v Nitre prostredníctvom informačných materiálov  

v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku a prostredníctvom médií.  

 

I.2 Doktorandské študijné programy  

 

Východisko:  

Na FF UKF v Nitre sa v súčasnosti realizuje 12 doktorandských študijných programov, okrem toho 

v spolupráci s vedeckovýskumnými ústavmi SAV ďalšie 3 študijné programy. 

 

Zámer:  

Udržať kvalitu doktorandských študijných programov.  

 

Ciele:  

• Udržať počet ponúkaných akreditovaných doktorandských študijných programov.  

• Zvyšovať úspešnosť a kvalitu doktorandského štúdia vrátane stimulačných nástrojov pre 

najlepších doktorandov a úspešných školiteľov. 

• Prednostne prijímať na doktorandské štúdium študentov s vynikajúcimi študijnými 

výsledkami, študentov zapojených počas predchádzajúceho štúdia v súťaži ŠVOUČ, resp. 

v iných univerzitných, národných a medzinárodných súťažiach.  

• Pri zadávaní tém dizertačných prác klásť dôraz na aktuálnosť skúmanej problematiky a jej 

vklad do vedeckého poznania so zámerom zapojenia doktorandov do projektov riešených na 

fakulte.  

• Vykonávať funkciu školiteľov doktorandov len pracovníkmi s medzinárodne akceptovanými 

výstupmi. 

• Zvyšovať kvalitu tzv. spoločného všeobecno-vedného a metodologického základu 

doktorandského štúdia uskutočňovaného na FF UKF v Nitre prostredníctvom prednášok 

pozvaných zahraničných odborníkov. 

• Zapojiť doktorandov do práce tímov, ktoré sa podieľajú na medzinárodne akceptovaných 

výsledkoch. 

• Vyžadovať a osobitne podporovať kvalitné publikačné výstupy doktorandov, ktoré budú 

viazané na medzinárodne akceptovanú vedeckovýskumnú činnosť. 

• Vyžadovať a podporovať mobilitu a absolvovanie stáží v iných výskumných inštitúciách, 

osobitne na zahraničných pracoviskách, vrátane podpory účasti doktorandov na konferenciách 

a seminároch doma a v zahraničí. 

• Podporovať v odôvodnených prípadoch aj možnosť súčasného vedenia doktoranda domácim 

a zahraničným školiteľom. 

• Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu aplikovaním systému zabezpečenia kvality 

vzdelávania, ktorý je založený na princípoch vnútorného hodnotenia – komplexného 

posudzovania kvality prípravy a uskutočňovania študijných programov. 
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• Udržať vysokú vedeckú úroveň obhajovaných dizertačných prác ako predpoklad 

zviditeľnenia dosiahnutých výsledkov minimálne v celoslovenskom kontexte.  

• Zamerať sa na získavanie spätnej väzby ku kvalite doktorandského štúdia od jeho 

absolventov. 

• Získavať najlepších absolventov doktorandského štúdia pre ďalšiu prácu na fakulte. 

 

I.3 Kvalita vzdelávania  

 

Východisko:  

FF UKF v Nitre má vypracovaný Systém zabezpečenia kvality, ktorého súčasťou je Politika kvality 

FF UKF v Nitre, Systém kvality vzdelávania na FF UKF v Nitre založený na ESG a Procesy 

a postupy riadenia kvality vzdelávania na FF UKF v Nitre.  

 

Zámer:  

Uplatňovať Systém zabezpečenia kvality na FF UKF v Nitre a jeho súčasti venované oblasti 

vzdelávania s cieľom zvýšiť celkovú kvalitu a efektivitu vzdelávania na fakulte.  

 

Ciele:  

• Implementovať do vzdelávania európske normy a smernice na zabezpečovanie kvality (ESG).  

• Aplikovať stanovené postupy a nástroje na schvaľovanie, monitorovanie a hodnotenie 

realizácie študijných programov a udeľovania akademických titulov.  

• Uplatňovať verejne dostupné kritériá, predpisy a postupy, ktoré sa uplatňujú pri hodnotení 

študentov. 

• Uplatňovať zavedené postupy, pomocou ktorých fakulta preveruje odbornú kvalifikovanosť 

a kompetentnosť vyučujúcich. 

• Zabezpečiť, aby študijné zdroje a zdroje na podporu vzdelávania študentov boli primerané 

a vhodné pre každý akreditovaný študijný program. 

• Disponovať prostriedkami na zhromažďovanie, analýzu a používanie príslušných informácií 

pre efektívnu realizáciu študijných programov a ďalších aktivít. 

• Pravidelne zverejňovať aktuálne, nestranné a objektívne informácie o vzdelávacom procese 

na fakulte, a to kvantitatívne aj kvalitatívne. 

• Optimalizovať podmienky prijímania na jednotlivé študijné programy bakalárskeho 

a magisterského štúdia (v súlade s požiadavkami na kvalitu uchádzačov, náročnosťou 

študijných programov, potrebami spoločenskej praxe a pracovného trhu). 

• Neznižovať stanovené požiadavky na študijné výkony uchádzačov a študentov.  

• Výraznejšie podporovať nadaných študentov, ich angažovanie sa v rôznych súťažiach na 

univerzitnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni.  

• Naďalej zabezpečovať poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými potrebami, ktoré 

je založené na komplexných poradenských, informačných, intervenčných a terapeutických 

službách. 

• Udržať doterajší model zabezpečovania pedagogickej praxe s dôrazom na prehĺbenie kontaktu 

pracovísk fakulty s cvičnými učiteľmi. 

• Rozšíriť možnosti odbornej praxe pre študentov FF UKF v Nitre prostredníctvom zmlúv 

a dohovorov o spolupráci s inštitúciami a subjektmi z praxe podľa zamerania jednotlivých 

študijných programov. 
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• Reflektovať požiadavky pracovného trhu a udržiavať kontakt s absolventmi, ktorí sa úspešne 

presadili v praxi. 

 

 

I.4 Internacionalizácia vzdelávania  

 

Východisko:  

Internacionalizácia vzdelávania na Slovensku súvisí s demografickými a politicko-ekonomickými 

zmenami v Európe, ich dopadom na obyvateľstvo a trh práce. Otázka internacionalizácie má 

v súčasnej zjednotenej EÚ signifikantný význam a je jedným z atribútov, ktoré zásadne ovplyvňujú 

kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.   

 

Zámer:  

Snahou FF UKF v Nitre je pokračovať v rozvoji internacionalizácie vzdelávania, ktorého cieľom je 

príprava absolventa dosahujúceho vo svojom študijnom odbore nielen výborné teoretické vedomosti, 

ale i praktické zručnosti a stáva sa konkurencieschopným na trhu práce v európskom geopolitickom 

priestore. 

 

Ciele: 

• Vnímať internacionalizáciu vzdelávania – v neoddeliteľnom prepojení s internacionalizáciou 

vedy – ako široké spektrum aktivít vedúcich k skvalitneniu vzájomnej spolupráce so 

zahraničnými partnermi prostredníctvom osobných pracovných väzieb, cez väzby na úrovni 

pracovísk až po inštitucionálne väzby.  

• Využiť všetky dostupné mobilitné schémy pre rozvoj spolupráce so zahraničnými 

univerzitami/fakultami v podobe učiteľských, resp. študentských mobilít. 

• Posilniť vedomie, že absolvovanie študijného pobytu v zahraničí je integrálnou súčasťou 

odborného rastu vysokoškolského učiteľa i vysokoškolského študenta.   

• Udržať si poprednú pozíciu v rámci slovenských fakúlt v počte pedagógov a študentov 

aktívne participujúcich na mobilitných programoch a podporovať reciprocitu v podobe 

prijímaných pedagógov a študentov zo zahraničia. 

• Etablovať ucelené (nelingvistické) študijné programy ponúkané v cudzom jazyku. 

• Rozšíriť ponuku jednotlivých predmetov vyučovaných v cudzom jazyku motiváciou učiteľov 

pôsobiacich na nelingvistických pracoviskách. 

• Podporovať vznik spoločných programov na báze spolupráce so zahraničnými 

univerzitami/fakultami umožňujúcich získanie dvojitého diplomu a následné lepšie 

presadenie sa na medzinárodnom trhu práce. 

• Vynaložiť väčšie úsilie na zviditeľnenie fakulty a jej študijných programov mimo územia 

Slovenska s cieľom osloviť čo najväčší počet zahraničných záujemcov o štúdium.  
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II. VEDECKOVÝSKUMNÁ, PUBLIKAČNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ 

 

Vedeckovýskumná, publikačná a umelecká činnosť patrí k prioritným aktivitám FF UKF v Nitre 

a popri vzdelávacom procese sa stáva čoraz dôležitejším kritériom hodnotenia kvality jej činnosti.  

 

II.1 Vedeckovýskumná a publikačná činnosť  

 

Východisko: 

Výskumná orientácia fakulty pokrýva široké spektrum oblastí základného a aplikovaného výskumu 

predovšetkým v humanitných, spoločenských a pedagogických vedách. Najnovšie poznatky z oblasti 

bádania sa v rámci výskumných a kultúrno-edukačných projektov pretavujú do organizovania 

vedeckých podujatí a vydávania hodnotných publikácií. Pri realizácii vedeckovýskumnej činnosti 

fakulta kooperuje s mnohými domácimi a zahraničnými vedeckými ústavmi, vzdelávacími 

a kultúrno-osvetovými inštitúciami. 

 

Zámer:  

Sústrediť úsilie na to, aby si FF UKF v Nitre udržala a neustále rozširovala adekvátne vedecké 

zázemie, aby bola inštitúciou produkujúcou kvalitný výskum prepojený so vzdelávacím procesom. 

Základné podmienky pre rozvoj takejto vedeckovýskumnej činnosti sú kvalitné ľudské zdroje, 

finančné a administratívne zabezpečenie, moderná infraštruktúra a premyslená dlhodobá stratégia. 

 

Ciele:  

• Vytvoriť podmienky na zvýšenie prepojenia medzi výskumom a vzdelávaním. 

• Zintenzívniť výskumnú činnosť v spolupráci s poprednými vedeckými inštitúciami na úrovni 

SR. 

• Podporovať vznik a rozvoj excelentných pracovísk, resp. tímov, ktoré dosahujú výsledky na 

medzinárodne akceptovanej úrovni. 

• Dosiahnuť nadpriemerné vedecké výsledky v rámci Slovenska a ich akceptáciu 

v medzinárodnom kontexte.  

• Zapájať talentovaných študentov do výskumných aktivít. 

 

Ciele – grantová činnosť:  

• Posilňovať vnímanie nevyhnutnosti grantovej činnosti, ktorá predstavuje významný prvok pri 

získavaní finančných prostriedkov potrebných nielen na uskutočňovanie výskumných 

a vývojových činností, ale aj na materiálno-technické vybavenie pracovísk. 

• Integrovať výskum prostredníctvom vytvárania interdisciplinárnych a medzifakultných 

projektov a organizovania spoločných vedeckých podujatí. 

• Zvýšiť úspešnosť získavania domácich a zahraničných výskumných a kultúrno-edukačných 

grantov z hľadiska ich počtu aj výšky finančnej dotácie. 

• Rozširovať spektrum tradičných a na FF UKF v Nitre dlhodobo etablovaných oblastí 

výskumu o aktuálne trendy v humanitných, spoločenských a pedagogických vedách.  

• V prípade aplikovaného výskumu a vývoja podporovať výskumné aktivity zamerané na 

riešenie aktuálnych problémov spoločenskej a hospodárskej praxe. 

• Zapojiť každého doktoranda do grantovej činnosti. 

• Vytvoriť vhodné podmienky na riešenie získaných výskumných a kultúrno-edukačných 

projektov na pôde FF UKF v Nitre. 
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• Zabezpečiť prenos poznatkov a dosiahnutých výsledkov z riešenia výskumných projektov do 

edukačného procesu.  

 

Ciele – publikačná činnosť: 

• Posilňovať vnímanie publikačnej činnosti ako nevyhnutného predpokladu kvalifikačného 

rastu tvorivých pracovníkov a súčasne úspešnej reprezentácie fakulty doma a v zahraničí. 

• Zvyšovať počet medzinárodne akceptovaných publikačných výstupov zamestnancov fakulty, 

najmä počet vedeckých monografií a kapitol zásadného významu pre oblasť výskumu 

vydaných vo svetovom jazyku v renomovaných zahraničných vydavateľstvách, ako aj 

vedeckých štúdií v indexovaných periodikách a zborníkoch. 

• Venovať pozornosť tvorbe vysokoškolských textov a učebníc zásadného významu pre rozvoj 

odboru.  

• Podporovať zaradenie fakultných vedeckých časopisov do databáz Web of Science, Scopus 

a iných relevantných databáz.  

• Zlepšiť propagáciu a distribúciu fakultných publikácií. 

 

Ciele – vedecké podujatia: 

• Prezentovať a propagovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti FF UKF v Nitre na 

Slovensku a v zahraničí. 

• Podporovať organizovanie vedeckých podujatí na fakulte s dôrazom na podujatia 

medzinárodného charakteru. 

• Podporovať aktívnu účasť zamestnancov fakulty na najvýznamnejších vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí. 

• Organizovať vedecké konferencie pre doktorandov a mladých tvorivých pracovníkov. 

• Podporovať aktívnu účasť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na ŠVOUČ, resp. 

na iných odborných a umeleckých podujatiach a zapájať ich do organizácie týchto podujatí na 

fakulte. 

 

II.2 Umelecká činnosť  

 

Východisko:  

FF UKF v Nitre kladie dôraz na rozvoj kultúrnej a spoločenskej oblasti života študentov 

a zamestnancov fakulty. Umelecká činnosť na fakulte sa viaže na vybrané akreditované študijné 

programy.  

 

Zámer:  

Podporovať aktivity študentov a pedagógov príslušných pracovísk v oblasti umeleckej činnosti, 

ktorými reprezentujú nielen fakultu a univerzitu, ale často presahujú rámec regiónu či Slovenska. 

 

Ciele:  

• Rozvíjať umeleckú činnosť pedagógov i študentov, zvyšovať jej prestíž a akceptovateľnosť.  

• Vytvoriť podmienky pre systémovú podporu umeleckej činnosti. 

• Zlepšiť propagáciu kultúrnych podujatí, ktoré sa uskutočňujú na fakulte.  
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II.3 Kvalita vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti  

 

Východisko:  

FF UKF v Nitre má vypracovaný Systém zabezpečenia kvality, ktorého súčasťou sú dokumenty 

venované zabezpečeniu kvality v oblasti vedy, výskumu a umenia: Politika kvality FF UKF v Nitre 

a Systém kvality vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na FF UKF v Nitre. 

 

Zámer:  

Uplatňovať Systém zabezpečenia kvality na FF UKF v Nitre a jeho súčasti venované oblasti vedy, 

výskumu a umenia s cieľom zvýšiť celkovú kvalitu a efektivitu vedeckovýskumnej a umeleckej 

činnosti na FF UKF v Nitre.  

 

 

Ciele: 

• Uplatňovať monitorovanie a hodnotenie objemu finančných prostriedkov získaných na 

výskumné a kultúrno-edukačné projekty v jednotlivých grantových schémach, počtu 

financovaných projektov, počtu podaných projektov, úspešnosti podaných projektov 

a posúdenia výsledkov ukončených projektov zo strany grantových agentúr. 

• Podporovať projektový manažment a vnútrofakultné posudzovanie projektov ako podporný 

prostriedok skvalitňovania projektovej činnosti fakulty a zvyšovania jej úspešnosti. 

• Zamerať sa na hodnotenie výstupov vedeckovýskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, 

predovšetkým počtu vedeckých monografií a kapitol zásadného významu pre oblasť 

výskumu, vydaných vo svetovom jazyku v renomovaných zahraničných vydavateľstvách, ako 

aj vedeckých štúdií v indexovaných periodikách a zborníkoch. 

• Pravidelne monitorovať a hodnotiť publikačné výstupy a projektovú činnosť doktorandov. 

• Vyhodnocovať ocenenia a vyznamenania získané tvorivými zamestnancami a študentmi od 

externých domácich a zahraničných inštitúcií, počet citácií vo WoS, Scopus a iných 

relevantných databázach, počet členstiev v národných a medzinárodných výboroch, radách, 

komisiách, profesijných organizáciách a edičných radách medzinárodných časopisov a počet 

vyžiadaných prednášok doma a v zahraničí. 

• Podporovať organizovanie medzinárodných konferencií a umeleckých podujatí 

s medzinárodne akceptovanými výstupmi, ako aj vedecké podujatia organizované pre 

študentov. 

 

II.4 Internacionalizácia vedeckovýskumnej činnosti 

 

Východisko:  

S internacionalizáciou vzdelávania v akademickom prostredí neoddeliteľne súvisí internacionalizácia 

vedeckovýskumnej činnosti vysokých škôl. FF UKF v Nitre sa v rámci vedeckovýskumných aktivít 

opiera o širokú spoluprácu so zahraničnými partnermi. Osobitnou súčasťou vedeckého výskumu na 

fakulte je riešenie medzinárodných výskumných a edukačných projektov. Možnosti na zapájanie sa 

do práce medzinárodných tímov v zahraničných inštitúciách poskytujú grantové schémy 

a akademické mobilitné programy, ktoré pedagógovia a doktorandi fakulty v značnej miere 

využívajú. Nadobudnuté nové vedecké poznatky zúročujú v ďalších aktivitách vrátane publikačnej 

a pedagogickej činnosti. Fakulta rovnako intenzívne podporuje prijímanie odborníkov zo zahraničia. 

Výsledkom podpory internacionalizácie vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti pedagógov 

a študentov sú  viaceré prestížne ocenenia na medzinárodnej úrovni.  



8 

 

 

Zámer:  

Využiť všetky dostupné grantové schémy a ďalšie možnosti pre rozvoj spolupráce so zahraničnými 

inštitúciami s predpokladom jej ďalšieho prehĺbenia v podobe spoločných publikačných výstupov, 

vedeckovýskumnej práce a projektovej činnosti.  

 

Ciele:  

• Uchádzať sa o zahraničné vedeckovýskumné projekty so zameraním sa na grantové schémy 

medzinárodných agentúr. 

• Zvyšovať počet medzinárodne akceptovaných publikačných výstupov zamestnancov fakulty 

a doktorandov vydaných vo svetovom jazyku v renomovaných zahraničných 

vydavateľstvách, ako aj v indexovaných periodikách a zborníkoch. 

• Flexibilne využívať existujúcu širokú spoluprácu so zahraničnými partnermi fakulty. 

• Napĺňať medzinárodné zmluvy a memorandá, a to najmä v oblasti vydávania publikácií 

a vedeckovýskumnej činnosti.  

• Hľadať nových zahraničných partnerov na kreovanie medzinárodných riešiteľských tímov 

s cieľom riešiť spoločné vedeckovýskumné projekty. 

• Podporovať organizáciu vedeckých podujatí so širokým medzinárodným impaktom. 

• Prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti na medzinárodnom fóre. 

• Podporovať študijné a vedeckovýskumné pobyty študentov a pedagógov na zahraničných 

univerzitách s cieľom vytvárať pracovné a vedecké kontakty. 

• Podporovať aktívnu účasť pedagógov a doktorandov na najvýznamnejších vedeckých 

podujatiach v zahraničí. 

• Podporovať členstvo v zahraničných výboroch, radách, komisiách, profesijných 

organizáciách a edičných radách medzinárodných časopisov. 

• Podporovať prijímanie expertov zo zahraničia 

 

 

III. EFEKTÍVNE FUNGOVANIE FAKULTY A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ  

 

Spoločenská zodpovednosť inštitúcií a jej organizačných jednotiek nadobúda v súčasnosti stále väčší 

význam v oblasti strategického plánovania činností. Spoločensky zodpovedný prístup je 

kontinuálnym záväzkom správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju 

a zároveň k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, miestnej komunity a spoločnosti ako celku. 

 

Východisko: 

FF UKF v Nitre kladie dôraz na efektívne ekonomické a organizačné fungovanie fakulty, na 

skvalitňovanie podmienok, prostredia a služieb jej pracovníkom a študentom a na uplatňovanie 

spoločenskej zodpovednosti voči prostrediu, v ktorom fakulta pôsobí. 

 

Zámer: 

Nadviazať na súčasný pozitívny stav hospodárenia fakulty a zabezpečiť zodpovedný prístup k jej 

ekonomickej činnosti a spoločenskej úlohe v zmysle systematickej podpory ľudských a materiálnych 

zdrojov, zvyšovania a využívania vedomostného potenciálu fakulty a s dôrazom na rozvoj vzťahov 

s vonkajším prostredím. 
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Ciele – ekonomická udržateľnosť a ľudské zdroje: 

• Udržať ekonomické zdravie fakulty prostredníctvom zabezpečenia krytia výdavkov príjmami 

získanými z výkonov v jednotlivých oblastiach jej činnosti. 

• Optimalizovať a zefektívniť štruktúru fakulty, ako aj administratívnu a riadiacu prácu na FF 

UKF v Nitre v súvislosti so všetkými jej organizačnými zložkami. 

• Pri realizácii personálnej politiky na fakulte vychádzať z národného hodnotenia kvality 

vysokých škôl, z metodiky financovania vysokých škôl a z požiadaviek trhu práce. 

• Optimalizovať činnosť fakulty v oblasti vzdelávania i vedeckovýskumnej práce systemizáciou 

pracovných miest na pracoviskách FF UKF v Nitre.  

• Na pôde akademickej obce FF UKF v Nitre pravidelne informovať o spôsobe hodnotenia 

pedagogických, vedeckých a umeleckých výkonov, o kritériách získavania a následného 

prerozdeľovania dotačných prostriedkov na univerzite a fakulte a o možnostiach zvyšovania 

kvalifikačného rastu vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty. 

• Udržať úroveň habilitačných a inauguračných konaní dôsledným dodržiavaním stanovených 

kritérií. 

• Podporovať kvalifikačný rast pracovníkov fakulty prostredníctvom priznaných práv na 

uskutočňovanie habilitačných a inauguračných konaní. 

• Pravidelne analyzovať a hodnotiť výsledky vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja 

a premietnuť zistenia do opatrení na ďalšie obdobie. 

• Udržať primeranú úroveň odmeňovania pracovníkov a optimalizovať spôsob odmeňovania 

uplatnením princípu zásluhovosti.  

• Motivovať a stimulovať nadštandardné výkony pracovníkov fakulty vo všetkých oblastiach 

ich činnosti.  

• Podporovať pôsobenie pracovníkov fakulty v domácich a zahraničných profesijných 

organizáciách, v redakčných radách prestížnych medzinárodných vedeckých časopisov, 

v expertnej činnosti pre medzinárodné inštitúcie a vo vedeckých výboroch medzinárodných 

vedeckých konferencií.  

 

Ciele – materiálne a priestorové zabezpečenie: 

• Priebežne modernizovať materiálne a technické vybavenie fakulty. 

• V súčinnosti s CIKT UKF v Nitre posilňovať prístup vo všetkých budovách a priestoroch 

fakulty k vysokorýchlostnému internetu a smart technológiám. 

• Hľadať možnosti a riešenia bezbariérového prístupu pre imobilných študentov v budovách 

fakulty. 

• Vytvoriť vonkajšie priestory a revitalizovať existujúce vnútorné priestory fakulty tak, aby 

zodpovedali požiadavkám na aktívne a komfortné trávenie pracovného aj mimopracovného 

času pracovníkov a študentov.  

• V súlade so súčasnými trendmi v oblasti verejných služieb a vo verejnom priestore 

vybudovať parkovisko pre bicykle zamestnancov fakulty a parkovisko pre zdieľané bicykle 

a kolobežky pri budove fakulty na Štefánikovej triede. 

• Vybudovať detský kútik v priestoroch fakulty.  

 

Ciele – vzťahy s verejnosťou:  

• V súlade s požiadavkami spoločenskej praxe ponúkať tie formy celoživotného vzdelávania, 

ktoré zabezpečujú vyššiu mieru zamestnanosti občanov, ich väčšiu flexibilitu na trhu práce 

a osobný rozvoj jednotlivcov: rozširujúce štúdium, aktualizačné a inovačné vzdelávanie 
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a vzdelávacie kurzy reflektujúce potreby zamestnancov v školskej a mimoškolskej sfére, ako 

aj potreby verejnosti. 

• Zapájať FF UKF v Nitre do záujmového vzdelávania v rámci Univerzity tretieho veku na 

UKF v Nitre. 

• Pokračovať v realizácii atestácií pre pedagogických zamestnancov základných a stredných 

škôl. 

• Podporovať vzdelávacie, odborné a popularizačné aktivity fakulty zamerané na propagáciu 

fakulty a posilňovanie jej dobrého mena v rámci regiónu, Slovenska a v stredoeurópskom 

priestore. 

• Aktívne podporovať rôzne formy spolupráce fakulty s mestom a regionálnymi inštitúciami 

v oblasti kultúry a vzdelávania a intenzívnejšie sa tak podieľať na aktívnom živote 

obyvateľov nitrianskeho regiónu. 

 


