
ŠTUDUJ TERITORIÁLNE ŠTÚDIE 

A CESTUJ PO SVETE 
 

Volám sa Ivana Zoková a som študentkou 1. ročníka 
inžinierskeho štúdia na Ekonomickej fakulte univerzity 
Mateja Bela. Študujem na študijnom programe Teritoriálne 
štúdia a na bakalárskom stupni som študovala Teritoriálny 
manažment. 
 
Teritoriálne štúdiá  som si vybrala preto, že je to jedinečný 
študijný program, ktorý na Slovensku neponúka žiadna iná 
univerzita. 
Okrem praktických a teoretických vedomostí, ktoré budem 

môcť uplatniť v praxi - vo verejnom alebo súkromnom 

sektore, tento študijný odbor umožňuje reálne sa podieľať 

na mnohých výskumných projektoch či už doma alebo 

v zahraničí a tak spoznávať nové krajiny a ľudí. 

Prvý krát som sa zapojila do výskumného projektu v 3. ročníku na bakalárskom stupni štúdia. Zúčastnila 
som sa  trojtýždňovej mobility v meste Songdal v Nórsku v rámci projektu „Vybrané oblasti politiky 
miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku“. 
Okrem odborných pracovných stretnutí sme mali mnoho príležitostí a času na spoznávanie krajiny. 
 
Napríklad v rámci poznávania regiónu sme sa boli pozrieť na jeden z najkrajších ľadovcov v Európe 

Nigardsbreen. 

 

O pár mesiacov neskôr v lete prišla ponuka participovať na projekte spolupráce medzi EF UMB a Dongbei 

University of Finance and Economics (DUFE) s cieľom vybudovať Konfuciovu učebňu a tak sme sa na 

mesiac dostali do čínskeho mesta Dalian. Zúčastnili sme sa Letnej školy, študovali základy čínštiny, čínsku 

kultúru, zvyky a tradície. Samozrejme, že okrem štúdia sme absolvovali mnoho edukačných výletov. 

Napríklad na pláž  ☺ 

 



 

Oba tieto cestovateľské výskumné projekty mi dali množstvo praktických skúseností, ktoré budem môcť 
využiť v budúcnosti v praxi. Nezabudnuteľné sú aj nové priateľstvá a skvelé zážitky.  
 
Aj do budúcnosti sa plánujem zúčastňovať výskumný projektov a zahraničných pobytov. Naša katedra 

a študijné odbory Teritoriálny manažment a Teritoriálne štúdia na to poskytujú skvelé možnosti - 

napríklad letnú školu v Slovinsku, štúdium v Prahe alebo vo francúzskom Remeši  a ďalšie v rámci 

programu ERASMUS+, stačí si len vybrať. 
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