
Profil absolventa Ing. štúdia v ŠP EKONOMIKA A RIADENIE CESTOVNÉHO RUCHU 

Absolvent študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu disponuje 

rozsiahlymi odbornými vedomosťami z ekonomiky a riadenia cestovného ruchu, pričom 

má vďaka svojej špecializácii prierezové poznatky z ekonómie a politiky cestovného 

ruchu, manažmentu a marketingu, kvality a vzťahov so zákazníkom, kontrolingu 

podnikov, informačných systémov a inovácií v cestovnom ruchu.  

Na základe získaných vedomostí a osvojeného pojmového aparátu dokáže identifikovať, 

navrhovať a aplikovať riešenia na národnej, regionálnej a podnikovej úrovni a vyvodzovať 

z nich závery s ohľadom na nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie.  

Absolvent študijného programu ekonomika a riadenie cestovného ruchu je samostatným 

zodpovedným jednotlivcom schopným nachádzať riešenia inovatívnym a udržateľným 

spôsobom, a tým prispievať k riešeniu spoločenských výziev v 21. storočí. Jeho profil tak 

korešponduje s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a analyzovať mikro- a 

makroekonomické problémy cestovného ruchu aj s využitím najnovších technológií, 

navrhovať a realizovať riešenia a vyhodnotiť dosah ekonomických a manažérskych 

rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplatňovania nadobudnutých zručností 

a prierezových kompetencií, disponuje rozvinutými analytickými a komunikačnými 

zručnosťami potrebnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií v sektore 

cestovného ruchu.  

Nadobudnuté zručnosti vie využiť pri riešení problémov cestovného ruchu v širších 

multidisciplinárnych súvislostiach, a to aj v interkultúrnom prostredí. Je schopný 

identifikovať a analyzovať nové trendy a využiť ich inovačný potenciál v prospech rozvoja 

praxe cestovného ruchu.  

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov 

zameraných na rozvoj cestovného ruchu. Dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec 

alebo vedúci tímu na vyššej úrovni manažmentu v podnikoch cestovného ruchu s 

národnou a zahraničnou účasťou, v regionálnych a národných orgánoch, manažérskych 

organizáciách cestovného ruchu, zahraničných zastúpeniach, poradenských, 

konzultačných a projektových organizáciách, v štátnej správe a samospráve, v školstve 

a výskume.  

Absolvent je schopný uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má 

proaktívny prístup, dokáže prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným 

publikom a to aj vo svetovom jazyku. Nesie zodpovednosť za zverené úlohy, procesy 

alebo projekty. Absolvent druhého stupňa štúdia je pripravený pre prácu v cestovnom 

ruchu na národnom aj medzinárodnom trhu práce. 

 

 


