
kto sme?
Inštitút manažérskych systémov je plno-
hodnotným vysokoškolským pracovis-
kom ponúkajúcim štúdium v odbore 
manažment a podnikové manažérske 
systémy. Výhodou nášho pracoviska je 
intenzívna prepojenosť štúdia s praxou 
podnikov s účasťou odborníkov priamo 
na vyučovaní. Medzinárodné a národ-
né projekty realizované popradským 
kolektívom učiteľov dávajú študentom 
možnosť zapájať sa do ich riešenia a prez-
entovať svoje nápady na medzinárod-
ných študentských fórach. Počas štúdia 
je možné získať aj medzinárodný cer-
tifikát interného audítora manažérskych 
systémov a uplatniť sa v praxi ihneď po 
skončení vysokej školy. Individuálny 
prístup učiteľov k študentom je základ-
nou filozofiou nášho pracoviska a pre-
javuje sa v celom komplexe ťažiskových a 
výberových predmetov z oblasti manaž-
mentu a manažérskych systémov, mar-
ketingu, ľudských zdrojov a ekonomiky 
podniku.

Študuj akreditovaný odbor

manažment

pod tatrami

na                     - Inštitúte 

manažérskych systémov 

 konomickej fakulty 

univerzIty mateja bela

so sídlom v poprade

naša hIstória 
1992 – vznik detašovaného pracoviska 
ako súčasti Fakulty ekonomiky služieb a 
cestovného ruchu VŠE (MsÚ PP sa za-
viazal vytvoriť materiálne, finančné a 
prevádzkové predpoklady pre vznik a 
rozvoj pracoviska)
2007 – transformácia detašovaného pra-
coviska na Inštitút manažérskych sys-
témov
2015 – podpísanie Memoranda o spo-
lupráci s mestom Poprad a podnikmi
2016 – akreditovaný bakalársky študijný 
odbor Manažment
2022 – 30. výročie IMS EF UMB v Po-
prade

kontaktné údaje
Inštitút manažérskych systémov

Francisciho 910/8
058 01  Poprad
052/426 23 22

www.ef.umb.sk/index.asp?uid=59

dôležIté termíny
 podanie prihlášky: do 31. marca 2022



nájdeš nás na webe:
čo tI ponúkame

Akreditovaný študijný program
manažment

= predmety v piatich kľúčových oblastiach: 
1. manažment
2. marketing

3. ľudské zdroje
4. ekonomika podniku
5. manažment výroby

+ získanie praktických 
zručností a skúseností 

cenených na trhu práce

+ prednášky odborníkov 
z praxe

+ ponuka výučby cudzích 
jazykov

+ vyraz za hranice mesta
- možnosť štúdia výberových predmetov z 

celouniverzitnej ponuky ktorejkoľvek fakulty v 
Banskej Bystici

+ vyraz za hranice krajIny
- možnosť študentských mobilít a stáží na 
zahraničných univerzitách cez Erazmus +

www.ef.umb.sk

získaj prax počas štúdia

a rieš reálne problémy v reálnych podnikoch
(prostredníctvom stáží, seminárnych a 

záverečných prác, odbornej praxe...)

prostredníctvom

memoranda o spolupráci

podpísanom medzi:

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Mesto Poprad

Whirlpool Slovakia, s. r. o.

Chemosvit, a. s.

Pasell Slovakia, s. r. o.


