Študijný odbor Obchod a marketing
študijný program - Marketingový a obchodný manažment
Študijný plán pre študijný program doktorandského štúdia
Marketingový a obchodný manažment v študijnom odbore Obchod a
marketing
Semester

Názov predmetu

1.

2.

3.

4.

5.

Kredit

6.

7.

8.

Študijná časť
Vybrané témy z
mikroekonómie

16 s

5

Zásady a metódy vedeckej
práce

16 s

10

Vybrané témy z
makroekonómie

16 s

5

Marketingový manažment II

16 s

15

Vybrané problémy
marketingového
manažmentu v AJ

12 s

15

Povinne voliteľný predmet

12 s

10

Vedecká časť
Tvorivá činnosť v oblasti
vedy I. a II.

60

Štátne skúšky
Projekt dizertačnej práce
a dizertačná skúška

20

Dizertačná práca a jej
obhajoba

40

Hodiny spolu

32

32

24

88

Skúšky spolu

2

2

2

6

Kredity spolu

15

20

25

120

180

Povinne voliteľné predmety
V rámci skupiny PVP je študent povinný si vybrať jeden z ponúkaných predmetov a ukončiť
ho predpísanou formou.
Povinne voliteľný predmet






Ekonometrické modely a metódy
Kvantitatívne metódy vo výskume trhu
Manažment a marketing služieb
Modely marketingového rozhodovania
Viacrozmerné štatistické metódy

Študijný odbor Medzinárodné podnikanie
študijný program – Manažment medzinárodného podnikania
Študijný plán pre študijný program doktorandského štúdia
Manažment medzinárodného podnikania v študijnom odbore
Medzinárodné podnikanie
Semester

Názov predmetu

1.

2.

3.

4.

5.

Kredit

6.

7.

8.

Študijná časť
Vybrané témy z
mikroekonómie

16 s

5

Zásady a metódy vedeckej
práce

16 s

10

Vybrané témy z
makroekonómie

16 s

5

Medzinárodný obchod II

16 s

15

Vybrané problémy
medzinárodného podnikania
v AJ

12 s

15

Povinne voliteľný predmet

12 s

10

Vedecká časť
Tvorivá činnosť v oblasti
vedy I. a II.

60

Štátne skúšky
Projekt dizertačnej práce
a dizertačná skúška

20

Dizertačná práca a jej
obhajoba

40

Hodiny spolu

32

32

24

88

Skúšky spolu

2

2

2

6

Kredity spolu

15

20

25

120

180

Povinne voliteľné predmety
V rámci skupiny PVP je študent povinný si vybrať jeden z ponúkaných predmetov a ukončiť
ho predpísanou formou.
Povinne voliteľný predmet






Ekonometrické modely a metódy
Finančné operácie II
Medzinárodné obchodné operácie II
Stratégia medzinárodného podnikania firiem
Vnútorný trh Európskej únie

TVORIVÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VEDY

Kredity

Publikačné výstupy
- publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom domácom
alebo indexovanom vo Web of Knowledge
- publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom zahraničnom alebo
indexovanom vo Web of Knowledge (v cudzom jazyku)

20
30

- publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom domácom

15

- publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom zahraničnom (v cudzom
jazyku)

20

- publikácia v odbornom časopise – recenzovanom

10

- vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku
(recenzovanom) v cudzom jazyku
- vystúpenie na vedeckom podujatí v SR publikované v zborníku
(recenzovanom)
- vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov
a doktorandov EDAMBA alebo fakultných podujatiach pre doktorandov
publikovaných v zborníku (recenzovanom)
- autorstvo/spoluautorstvo učebných textov – menej ako 1 AH
- autorstvo/spoluautorstvo učebných textov – viac ako 1 AH

15
10
10
5
10

Vystúpenia (osobné) na konferenciách
- vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí v zahraničí v cudzom
jazyku (na základe dokladu) – bez publikácie
- vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí v SR (na základe
dokladu) – bez publikácie

5
3

Aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov
- člen riešiteľského kolektívu v rámci slovenských výskumných grantových
agentúr
- člen riešiteľského kolektívu v rámci zahraničných výskumných grantových
agentúr
- člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých učiteľov, vedeckých
pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia
- zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci slovenských výskumných
grantových agentúr
- zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných
grantových agentúr
- príprava výskumného projektu v rámci slovenských výskumných grantových
agentúr
- príprava výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných grantových
agentúr

5
10
5
15
20
10
15

Citácie a ohlasy
- citácia – SCI

10

- citácia v zahraničí mimo SCI

5

- citácia v SR mimo SCI

3

Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou
- člen organizačného výboru konferencie, odborné tlmočenie počas
konferencie, spracovanie zborníka statí z vedeckej konferencie

3

- publikovanie 1 Working Paper

10

- zahraničný študijný pobyt

10

