
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA 
je medzinárodná študentská konferencia
organizovaná Ekonomickou fakultou UMB, 
na ktorej študenti prezentujú svoje práce z
oblasti ekonomických vied, spoločenských
vied a z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód
a informatiky zameraním sa na samostatnú
vedeckú činnosť a prínos pre prax.
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Pozvánka naPozvánka na                                  
medzinárodnej vedeckej konferenciemedzinárodnej vedeckej konferencie

28. ročník28. ročník

Účelom konferencie je formou
súťaže v rámci jednotlivých sekcií
motivovať študentov, aby plne
rozvinuli svoj potenciál a prejavili
svoje analytické schopnosti,
schopnosť samostatne a kreatívne
myslieť, komunikovať a obhajovať
vlastný názor.

Cieľom konferencie je zapojenie študentov do
výskumnej činnosti, získanie nových podnetov pre
rozvoj ekonomickej vedy a aplikovateľných poznatkov
pre ekonomickú prax, s dôrazom na prezentáciu
talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB
ako aj študentov iných vysokých škôl a fakúlt.

-online--online-

prihláškaprihláška



1.  Cestovný ruch
2. Ekonomika a manažment podniku
3. Financie, bankovníctvo a
investovanie
4. Kvantitatívne metódy a informatika

Pokyny a informácie: 

do 20. 1 . 2022 zverejnia pracoviská fakulty témy študentských
prác pre študentov Ekonomickej fakulty UMB na fakultnej stránke i
FB stránke. Študenti stredných škôl budú mať vlastnú sekciu.
Tému práce si odkonzultujú so svojim vyučujúcim.
- študentskej konferencie sa môžu zúčastniť aj študenti z iných
fakúlt, ktorých deleguje vysielajúca organizácia,
- zaradenie prác do jednotlivých sekcií sa uskutoční  podľa
tematického zamerania, 

do 15. 2. 2022 sa môže študent prihlásiť formou elektronickej
prihlášky - www.bit.ly/prihlaska_SVA_2022 na vypísanú/vlastnú
tému,
- najneskôr do 29. 3. 2022 doručí študent tajomníkovi príslušnej
sekcie: 
a) prácu podľa stanovenej štruktúry v elektronickej podobe, 
b) písomný posudok konzultanta - vedúceho práce - elektronicky,
c) abstrakt spracovaný na samostatnom liste podľa požiadavky
(príloha),

do 1. 4.  2022 jednotlivé sekcie doručia zloženie komisií a  práce
študentov mailom na maria.skombarova@umb.sk

                           Požiadavky na štruktúru práce:

a) jadro práce: úvod, kapitoly práce, záver, zoznam použitej
literatúry
b) prílohová časť:  prílohy, sprievodný materiál.
Rozsah práce ŠVA je 7 až 14 strán formátu A4 (písmo Times New
Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5). Vzor titulného listu práce ŠVA
nájdete v prílohe.

5. Verejná ekonomika a regionálny 
     rozvoj
6. Spoločenské vedy
7. Manažérske systémy (v Poprade)
8.  Sekcia pre študentov stredný škôl

ŠVA 2022 bude rozdelená do 8 sekcií:

Kontaktná osoba_: PhDr. Mária Škombárová
Tel.: +421 48 446 2155, e-mail: maria.skombarova@umb.sk
Ekonomická fakulta UMB,Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica

www.ef.umb.sk/študent/študentská vedecká aktivita 2022www.ef.umb.sk/študent/študentská vedecká aktivita 2022


