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PRINCÍPY A METÓDY TVORBY ŠTUDIJNÝCH 
PROGRAMOV VYBRANEJ ZAHRANI NEJ UNIVERZITY

Abstract: Creating the European Higher Education Area (EHEA) started with 
the Bologna Declaration of 1999, and it is to be accomplished in year 2010. Its 
primary objective is to create appropriate conditions for national higher education 
systems convergence in EU member countries. A crucial role in the Bologna process 
is assigned to securing transparency of the process of education at European 
level while maintaining a variety of national educational systems and the cultural 
traditions of individual member countries. It is not to be understood as a kind 
of directive integration, but more of forming basic preconditions for convergent 
development.

When introducing a two-level education system and then three-level education 
system, there was a need, or at least an opportunity to transform the existing study 
programmes in a way that they would meet the needs of development of a particular 
region where the particular educational institution resides as well as to follow 
general educational trends in Europe and worldwide (The Bologna Process). The 
aim of this paper is to analyse the structure of study programmes in economic 
specializations of a foreign university (Wirtschaftsuniversität in Wien).

Key words: study programmes, study programme accreditation, quality of study 
programme, principles and methods of study programmes.
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Vymedzenie pojmov študijný program a akreditácia študijného programu
na Slovensku

Pod a zákona NR SR . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky. 
Sústava študijných odborov Slovenskej republiky, vydaná rozhodnutím MŠ SR 
. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002 v znení neskorších rozhodnutí MŠ SR, 

obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike po-
skytova  vysokoškolské vzdelávanie. Návrh na zaradenie nového študijného odboru 
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do sústavy študijných odborov alebo návrh na inú zmenu sústavy študijných odbo-
rov sa podáva na ministerstvo. Ministerstvo môže do sústavy študijných odborov 
zaradi  nový študijný odbor alebo urobi  inú zmenu sústavy študijných odborov iba 
po vyjadrení Akredita nej komisie.

Študijný program je súbor študijných predmetov a súbor pravidiel na ich absol-
vovanie zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto predmetov umož uje získa
vysokoškolské vzdelanie.

Študijný program sa lení na jednotlivé študijné predmety. Pod a záväznosti ich 
absolvovania sa delia na povinné, povinne volite né a výberové. Pod a nadväznosti 
môžu by  študijné predmety podmienené absolvovaním iných študijných predmetov, 
alebo bez toho, že by na seba nadväzovali.

Akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akredita ná ko-
misia, poradný orgán vlády SR, posúdi spôsobilos  vysokej školy uskuto ova
príslušný študijný program v študijnom odbore. Akredita ná komisia svoje vyja-
drenie oznámi ministrovi školstva SR, ktorý následne rozhodne o priznaní práva 
ude ova  absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul. 
Takýto program sa v zákone o vysokých školách nazýva akreditovaný študijný pro-
gram. Od akademického roka 2005/2006 môžu vysoké školy prijíma  študentov len 
na akreditované študijné programy.

Rozvoj a implementácia nového akreditovaného programu
na Wirtschaftsuniversität in Wien ( alej WU)

Pred viac ako 10 rokmi obsah akreditovaného predmetu ( alej AP) bol viac 
alebo menej definovaný zákonom pre každú disciplínu. Univerzity neboli slobodné 
v rozvoji nových AP alebo v rozvíjaní nových predmetov. V dôsledku toho všetky 
univerzity v Rakúsku mali porovnate né AP v rovnakých disciplínach. Študenti tak 
mohli vymeni  jednu univerzitu za druhú. V roku 1997 sa zmenilo to, že univerzity 
získali vä šiu slobodu v rozvoji ich vlastných programov. Predmetom WU bolo, že 
zaviedla 2 hlavné zmeny, ktoré boli spôsobené verejnou politikou Rakúska: sta  sa 
autonómnou a implementujúcou bolonský proces.

S vysokoškolským zákonom z roku 2002 bola WU udelená plná inštitucionálna 
autonómia (sloboda manažérskych štruktúr, tvorba študijných programov, prijímanie 
udí a alokácia zdrojov). Pri tvorbe študijných programov jediným legislatívnym 

rámcom je vysokoškolský zákon z roku 2002. V rámci neho sú univerzity slobodné 
pri tvorbe nových AP. WU rozšírila svoje portfólio zavedením študijného programu 
obchodné právo. Hoci WU je ekonomickou univerzitou, bolo možné zavies  právny 
program. Študenti získavajú akademický titul z práva.
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Študijné programy na WU in Wien

WU elí dvom hlavným reformám za posledných 6 rokov, a to zákonným 
zmenám a potrebe medzinárodnej reorganizácie štúdií. Po Boloni WU za ala 5 
štvorro ných inžinierskych štúdií, 1 bakalársky (master) program a 1 doktorandský 
program v sociálnych a ekonomických vedách. V súvislosti s bolonským procesom 
WU v sú asnosti uvádza trojstup ový systém vzdelávania:

1. bakalársky,
2. inžiniersky,
3. doktorandský.
Nieko ko nových akademických programov sa zaviedlo za posledné 2 roky; 

2 bakalárske programy v sociálnych a ekonomických vedách a v obchodnom prá-
ve sa za ali v roku 2006, o znamená, že len noví študenti, ktorí za ali štúdium
v októbri 2006, mohli ís  len do bakalárskych programov.

Desa  inžinierskych štúdií sa za alo v roku 2007, 2008, 2009. Inžinierske 
programy budú do roku 2012 kompletne nahradené novou štruktúrou bakalárskych 
a inžinierskych štúdií. Prvý doktorandský program v oblasti financií sa zaviedol 
v októbri 2005. Vynovený 3-ro ný doktorandský program v sociálnych a ekonomic-
kých vedách sa za al v októbri 2007. Plánuje sa viac doktorandských programov.

Všeobecná štruktúra WU in Wien

Tak ako je definované vo vysokoškolskom zákone z roku 2002 WU sa skladá 
z 3 hlavných orgánov:

1. Rektorát – je hlavným výkonným orgánom, ktorý vedie inštitúciu. Má 5 le-
nov (rektor + 4 prorektori), ktorí sú zodpovední za strategické plánovanie, organi-
záciu, finan ný manažment a alokáciu zdrojov, zavádzanie nových akademických 
programov, administratívu výuky a výskum.

2. Senát – je hlavnou inštitúciou podie ajúcou sa na vládnutí univerzity. Je zod-
povedný okrem iného aj za rozvoj AP. V senáte sú zastúpené 4 skupiny: profesori, 
asociovaní a asistentskí profesori, študenti a administratívni úradníci. Senát schva u-
je množstvo komisií. Jednou z týchto komisií je komisia pre akademické programy, 
ktorá má rozhodujúcu moc. Program schválený komisiou pre akademické programy 
býva schválený senátom.

3. Univerzitná rada – je nadriadenou radou s 5 lenmi, ktorí sa iasto ne po-
die ajú na rozvoji a implementácii nových programov. Pripomienkuje akreditované 
a študijné programy.
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Rozvoj nových AP na WU in Wien

Ide o proces zavádzania nových AP pod a európskych štandardov a výmenu 
systému zo 4-ro ného inžinierskeho štúdia na 3-ro né bakalárske a 2-ro né inžinier-
ske, ktoré bolo podporené všetkými orgánmi univerzity.

Riadiaca (správna) komisia, skladajúca sa z lenov senátu a rektorátu, pripravu-
je strategické rozhodnutia, ako je po et programov, ich profil a požiadavky. Sú asné
portfólio univerzity ponúka všeobecné bakalárske programy a špecializované inži-
nierske programy. Dva bakalárske programy (sociálne a ekonomické vedy a obchod-
né právo) prvé dva semestre ponúkajú všeobecné základné vedomosti a zru nosti pre 
neskoršie špecializácie. V alšej asti bakalárskeho štúdia sa študenti bakalárskeho 
programu sociálne a ekonomické vedy môžu rozhodnú  medzi 4 špecializáciami:

1 obchodná administratíva,
2. medzinárodná obchodná administratíva,
3. ekonómia a socioekonómia,
4. informa né systémy.
Študenti bakalárskeho programu (obchodného programu) v druhej asti štúdia 

absolvujú najmä kurzy práva.
Na univerzite bude 10 inžinierskych programov – ide o špecializované 2-ro né

programy: marketing, všeobecný manažment, financie a ú tovníctvo, manažment 
dodávok (Supply chain management), obchodné vzdelávanie, obchodné právo at .

Okrem všeobecných strategických rozhodnutí týkajúcich sa nových programov 
riadiaca (správna) komisia rozhoduje aj o detailnejších otázkach, ako je po et ho-
dín pre každý program, hlavné predmety a špecializácie. Nápady pre špecializácie 
bakalárskych a inžinierskych štúdií môžu by  rozvinuté aj na katedrách. Rozhodujú 
o špecifických kurzoch, vyu ovacích cie och, obsahoch a didaktických prístupoch. 
Tieto rozhodnutia sa vytvárajú spolo ne. Úrad regulácie štúdií sa podie a na tvorbe 
„kostry“ (akreditácie) pre každý program.

Komisia akademických programov na záver rozhodne o „kostre“ (celkovom 
programe). Pred schva ovaním nového programu rada rektora a univerzitná rada 
majú možnos  vyjadri  stanovisko. Vo všeobecnosti nové programy a modifikácie 
programov sa pošlú všetkým profesorom, asociovaným a asistentským profesorom 
a študentskej asociácií pred schva ovaním. Senát následne program schva uje.

Tento dvojstup ový proces má 2 výhody:
• centrálne zadefinovaná štruktúra programu zaistí koherenciu (prepojenos )

programov,
• dizajn programu na základe požiadaviek katedier zabezpe í flexibilitu 

a väzbu.
V procese všetci relevantní ú astníci, vedenie, akademická obec, študenti a ad-

ministratíva sa podie ajú na schva ovaní programov. Tento proces je zd havý, ale 
rozhodnutia sa robia na základe širokého konsenzu. Zaujímavým vývojom je zvýše-
nie dodatkov. Predtým univerzity dostávali vä šiu autonómiu pri rozhodovaní o do-
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datkoch programov, ktoré boli výnimo né. Teraz majú univerzity vä šiu slobodu pri 
rozhodovaní o ich vlastných programoch a množstvo dodatkov, ktoré sa v každom 
programe každoro ne zvyšuje.

Implementácia akreditovaných programov na WU in Wien

Prorektor pre akademické programy a študentské záležitosti je zodpovedný za 
administratívu vyu ovania. Administratívnymi jednotkami v rámci prorektora sú:

1.  manažment študijných programov – skúšajúca komisia (kancelária), zápisné 
(zápisná kancelária),

2. evalvácia vzdelávania a manažment kvality,
3. úrad pre reguláciu študijných programov (regulácia štúdií, potvrdenie),
4. RZB – centrum jazykov a multimédií.

Pre každý inžiniersky program a každý bakalársky program prorektor pre akade-
mické programy a študentské záležitosti nominuje programového riadite a. Progra-
moví riaditelia koordinujú rozli né prvky študijných programov. O akáva sa od nich, 
že zabezpe ia kvalitu. Programoví riaditelia podávajú správy prorektorovi. Doteraz 
nemali oddelený rozpo et a priamu kontrolu nad zabezpe ením kvality. Skúsenosti 
ukazujú, že postavenie a vplyv programových riadite ov sú stále dos  nízke. Hlavné 
funkcie zostávajú v kompetencii prorektora. V sú asnosti rektorát na WU uvažuje 
o zmene tejto pozície a chce zavies  zmeny v nasledujúcom období. Administratíva 
pracuje na zavedení prvého inžinierskeho štúdia, ako aj 3-ro ných doktorandských 
programov, ktoré sa za ali v roku 2007. Tabu ka . 1 poukazuje na sú asnos
a budúcnos  študijných programov na WU v súlade s bolonským procesom.
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Tab. . 1
Budúcnos  a sú asnos  študijných programov na WU in Wien

Semester
Budúcnos  študijných programov

(bolonský proces)
Sú asnos  študijných programov
(v súlade s bolonským procesom)

18

Doktorandské
programy

(8 semestrov)

Dokt. program – 
Financie

(od roku 2005)
alší dokt. program 

sa pripravuje

17
16
15
14 Doktorandský

program

Sociálne
a ekonomické vedy

(od roku 2001)
Podnikate ské právo

(od roku 2005),
3-ro ný doktorandský 
program do roku 2009

13

Doktorandský program
(4 semestre)

Sociálne a ekonomické vedy
od roku 2001 do roku 2015

(posledný ro ník 2009)

12

11

Masterprogram
(4 semestre), od roku 2007

– Podnikate ské vzdelávanie
– Podnikate ské právo

– Ekonómia
– Financie a ú tovníctvo
– Všeobecný manažment

– Informa né systémy
– Medzinárodné podnikanie
– Medzinárodný manažment

– Marketing
– Podporný manažment

10
Master

program
(3 semestre)

od roku 2002 
do – nie je sta-

novené

9

Diplomové štúdium
(8–9 semestrov)

od r.2002 do r. 2010 – 2012

Podnikate ská administratíva
Podnikanie a ekonomika

– Podnikanie a ekonomika
– Manažérske vedy
– Socioekonómia

Podnikate ské vzdelávanie
Ekonomika

Medzinárodná podnikate ská
administratíva

8

7

6

Bachelor
program

(6 semestrov)

Informa né
systémy

od r. 2002
do r. 2010

Bachelor
program

(6 semestrov)

Podnikanie Sociálne 
a ekonomické vedy
od r. 2006, 4 hlavné 

odbory:
– Podnikate ská admi-

nistratíva
– Medzinárodná podni-
kate ská administratíva
– Informa né systémy

– Ekonómia 
a Socioekonómia

Bachelor
program

(6 semestrov)

Podnikate ské
právo

– za iatok v roku 
2006

5
4
3

2

1 Prípravná fáza (odhad) Prípravná fáza (odhad)
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WU in Wien je riadiacou akadémiou Master programov, ktoré na porovnanie 
uvádzame v tabu ke . 2.

Tab. . 2
Master programy WU in Wien

Všeobecný
manažment

Všeobecný
manažment

Všeobecný
manažment

Profesionálne uplatnenie Právo

Executive MBA 
(EMBA)

Post Graduate 
Management MBA

(PGM MBA)

International MBA 
(IMBA)

Professional MBA

Špecializácie:
- ú tovníctvo a da ovníctvo
- bankovníctvo a pois ovníctvo
- kontroling a financie
- podnikavos  a inovácie
- ozdravovací manažment
- projektový a procesný manažment
- verejný audit
- sociálny manažment

International
Tax Law 
(LL.M.)

½ as ½ as plný as ½ as ½
alebo plný as

AJ NJ AJ AJ/NJ AJ

Pre skúsených, 
ktorí majú viac 

ako 5 rokov 
pracovných
skúseností.

Pre skúsených, 
ktorí majú viac 

ako 5 rokov pra-
covných skúse-

ností.

Pre mladších, ktorí 
nie sú tak zdatní 
a majú viac ako

2 roky pracovných 
skúseností.

Profesionáli, ktorí majú viac ako
2 roky pracovných skúseností.

Absolvent
práva alebo 

podnikate skej
administratívy.

o sa rozumie pod internacionalizáciou WU in Wien?

− internacionalizáciu predstavujú lenovia komunity z Európskej školy manaž-
mentu, medzinárodných spolo ností a spolupráca medzinárodného manažmentu,

− zastrešuje 196 partnerských univerzít,
− profesionálna infraštruktúra: medzinárodné študijné centrá, kurzy v anglic-

kom jazyku, ubytovanie, akademické poradenstvo, priate ská spolupráca, jazykové 
výskumné centrá,

− alternatívy výberu semestra a študijného programu: letná univerzita, vieden-
ský jarný program, krátke programy, zámena fakulty, integrácia v medzinárodnej 
výskumnej komunite, medzinárodné aktivity študentov WU a alumni asociácií, WU 
ako podporné partnerské združenie v internacionalizácii, medzinárodne orientovaný 
študijný program, oddelenie pre cudzí jazyk v podnikate skej komunikácii, inter-
kulturálna kompetencia ako sú as  akreditácie.

Študijné programy tak na Slovensku, ako aj v zahrani í sa môžu a majú zdoko-
na ova  nielen na báze „spätnej“ väzby, ale aj „ústretovej“ väzby tým, že berú do 
úvahy vývoj spolo nosti a vývoj v samostatnom študijnom odbore, resp. príslušnej 
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vednej oblasti. Schéma . 1 poukazuje na túto skuto nos , ktorá je nazna ená špirá-
lovito. [2]

Schéma . 1
Blokový diagram vývoja kvality študijného programu

Na záver je potrebné poznamena , že vzdelávanie je proces v zložitom a menia-
com sa dynamickom prostredí, ktorý neustále reaguje na zmeny prostredia. Sú asný
rozvoj vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore je výrazne usmer ovaný
a ovplyvnený bolonským procesom, ktorý je teraz približne na polceste svojej reali-
zácie. Mnohé štatistické údaje informujú o tom, že tento proces je úspešný a života-
schopný. Princípy a metódy tvorby študijných programov na WU in Wien sú príkla-
dom pre mnohé alšie univerzity v Slovenskej republike pri tvorbe nových študijných 
programov, ktorými každá univerzita bezprostredne prispieva k rozvoju regiónu 
s cie om zvyšova  jeho prestíž nielen doma, ale hlavne na medzinárodnom trhu.
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