
Ponuka výberových predmetov pre II. stupeň štúdia 
 

Oddelenie ekonómie: 
 

Liberálne ekonomické teórie 
Anotácia: 
K formovaniu skutočne hlbokého univerzitného ekonomického vzdelania na magisterskom stupni štúdia 

prispieva aj poznanie obsahu a vplyvu rozhodujúcich teórii ekonomického mainstreamu (hlavného prúdu 

ekonómie), ktorý tvoria jeho dve vetvy – intervencionistická a liberálna (monetaristická) – ktorú Vám 

priblíži predmet Liberálne ekonomické teórie. Pomôže Vám pochopiť, prečo existujú v spoločnosti nielen 

rôzne ekonomické, ale aj politické názory, podstatu týchto rozdielov a pomôže formovať Vaše ekonomické 

myslenie a vedomie. 

Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Horeháj, PhD. 

Ročník: 2. 

Semester: zimný 

 

Dejiny svetového hospodárstva 
Anotácia: 
Poznanie hospodárskeho vývoja spoločnosti, toho ako naši predkovia v priebehu dejín zvyšovali 

ekonomickú produkciu, zdokonaľovali technológie, obchod a svoje vlastné schopnosti Vám pomôže 

predmet Dejiny svetového hospodárstva. Prehĺbi nielen Vaše faktografické znalosti o rozhodujúcich 

ekonomických udalostiach v histórii spoločenského vývoja, ale pomôže lepšie pochopiť podstatu súčasného 

stavu a tendencie ďalšieho vývoja svetového hospodárstva. 

Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Horeháj, PhD. 

Ročník: 1. 

Semester: letný  

 

Európska ekonomická integrácia 
Anotácia: 

Integračné procesy v súčasnosti prebiehajúce v Európskej únii je možné skúmať z rôznych uhlov pohľadu. V 

predmete Európska ekonomická integrácia vyučovanom na Ing. stupni štúdia sa v porovnaní s predmetom 

Bc. štúdia „Základy európskej integrácie“ pozornosť sústreďuje na podrobnejšie vysvetlenie podstaty 

integračných procesov z pohľadu ekonómie, čím umožňuje študentovi jednak hlbšie pochopiť ekonomickú 

podstatu integračných procesov v Európe, jednak rozvíja jeho chápanie makroekonómie ako vedy. Osnova 

predmetu je zostavená tak, že nie je potrebné pre jeho úspešné ukončenie mať absolvovaný predmet 

Základy európskej integrácie.  

Vyučujúca: Ing. Mariana Považanová, PhD. 

Ročník: 1. 

Semester: letný  

 

 

 

 



 

Oddelenie spoločenských vied: 
 

Psychológia trhu 

Anotácia: 
Radi by ste sa v budúcnosti dostali na vedúce marketingové pozície? Chceli by ste sa lepšie orientovať pri 

obchodných rokovaniach a v marketingových situáciách? Potom je predmet „Psychológia trhu“ určený 

práve pre Vás. Naučíte sa presvedčivo prezentovať a argumentovať, prepojíte znalosti ekonomicky 

a psychologicky orientovaných predmetov a lepšie sa zorientujete  vo vytváraní a zostavovaní koncepcie 

projektu výskumu a prieskumu trhu.  

Vyučujúca: doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD. 

Ročník: 1. 

Semester: zimný 

 

Akulturačné štúdie  
Anotácia: 
Predstavte si, že ste na prijímacom pohovore do medzinárodnej firmy pôsobiacej na našom alebo 

zahraničnom pracovnom trhu. Vaše oblečenie, správanie, Váš životopis je podľa najnovších pravidiel 

a vybrali Vás medzi 10 najúspešnejších uchádzačov. Na otázky odpovedáte podľa vzorovej príručky, 

a predsa Vaše miesto dostane niekto iný. Vašej efektívnej komunikácii chýbala schopnosť viesť 

interkultúrny dialóg. Túto schopnosť môžete získať na predmete „Akulturačné štúdie“, ktorý Vás uvedie do 

sveta interkultúrnej komunikácie a kultúry multinacionálneho podniku.  

Vyučujúca: doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD. 

Ročník: 1., 2. 

Semester: zimný 

 

Sociálno-psychologický výcvik 
Anotácia: 
Úspešného manažéra nerobia úspešným len jeho odborné vedomosti, ale aj jeho schopnosti efektívne 

pracovať s ľuďmi. Tento predmet ponúka možnosti netradičným spôsobom (praktickým výcvikom v malej 

skupine 15 študentov) osvojiť si viaceré sociálno-psychologické zručnosti, ku ktorým patrí napr. 

sebapoznávanie, sociálna percepcia, empatia, kooperatívne, resp. konfliktné interakcie, efektívna 

komunikácia, asertívne zručnosti, riešenie náročných sociálnych situácií. Výcvik prispieva k dôkladnej 

príprave na úspešné zvládnutie manažérskej práce.     

Vyučujúci: PhDr. Marián Kika, PhD. 

Ročník: 1. 

Semester: zimný 

 
 


