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VÁS POZÝVAJÚ ŠTUDOVAŤ NOVÉ AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

MANAŽMENT VZDELÁVANIA A VEREJNEJ SPRÁVY 

STUPNE A FORMY ŠTÚDIA:  Bc. a Mgr. (denná a externá forma) 
 

 KOMU SÚ  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY URČENÉ - VÝBER 

 MOŽNOSTI UPLATNENIA ABSOLVENTOV V PRAXI – VÝBER 

 
 Bc. alebo/a Mgr. študijný program (postačuje iba jeden stupeň) pre súčasných pedagogických 

a odborných zamestnancov potenciálnych riaditeľov a vedúcich zamestnancov, ktorí neabsolvovali 

funkčné ani funkčné inovačné vzdelávanie - uvedený študijný program nahrádza funkčné vzdelávanie aj 

funkčné inovačné vzdelávanie, resp. (základný modul aj 1 rozširujúci modul), ktorých absolvovanie pred 

nástupom do  funkcie je podmienkou). 

 Bc. alebo/a Mgr. študijný program (postačuje iba jeden stupeň) pre súčasných riaditeľov 

a vedúcich zamestnancov, ktorí neabsolvovali funkčné ani funkčné inovačné vzdelávanie - uvedený 

študijný program nahrádza funkčné vzdelávanie aj funkčné inovačné vzdelávanie (základný modul 

a rozširujúce moduly). 

 Bc. alebo/a Mgr. študijný program (postačuje iba jeden stupeň) súčasným riaditeľom, vedúcim 

pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom, ktorí ešte neabsolvovali funkčné inovačné 

vzdelávanie (iba funkčné vzdelávanie), uvedený  študijný program nahrádza funkčné  inovačné vzdelávanie. 

 manažérske  pozície na všetkých úrovniach v systéme riadenia školstva, škôl a školských 

zariadení s rôznou zriaďovateľskou pôsobnosťou (verejná správa, resp. štátna správa, samospráva, ako aj 

v ďalších oblastiach verejnej správy...); 

 manažérske pozície v inštitúciách zabezpečujúcich vzdelávanie dospelých (profesijné, podnikové 

a celoživotné vzdelávanie...); 

 manažérske a špecializované pozície v oblasti profesijného vzdelávania a manažmentu ľudských 

zdrojov na všetkých úrovniach; 

 manažérske pozície v personálnych a headhuntingových agentúrach... 

 

DÔLEŽITÉ  TERMÍNY   

Bc. štúdium - podanie prihlášky do 31.3.2020 

Mgr. štúdium - podanie prihlášky do 30.4.2020 

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre: 21.11.2019 a 13.2.2020 

 

PODROBNEJŠIE  INFORMÁCIE 
  Katedra pedagogiky +421 905 525 166; +421 37 6408 250  

  Ústav ekonomiky a manažmentu +421 37 6408 745; +421 376408 725 


