
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijné plány pre 3. stupeň štúdia 

 – doktorandské štúdium 
 

 

Študijný odbor Študijný program Forma štúdia 

ekonómia a manažment 
manažment medzinárodného podnikania  denná a externá 

marketingový a obchodný manažment denná a externá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ŠTUDIJNÝ PLÁN DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA PRE DENNÉ ŠTÚDIUM 
Študijný program – MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA 

Študijný odbor – ekonómia a manažment 

 S        e        m        e        s        t        e        r  
kredit 

Názov predmetu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ŠTUDIJNÁ ČASŤ        

Medzinárodné podnikanie a integračné procesy 16 s      10 

Metodológia vedeckej práce 16 s      10 

Aplikované výskumné metódy  16 s     10 

Medzinárodný obchod – aktuálne problémy  16 s     10 

Stratégia a manažment medzinárodného podnikania   16 s    10 

Výberový predmet   16 s    10 

        

VEDECKÁ ČASŤ        

Tvorivá činnosť v oblasti vedy I.    20    

Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.      40  

        

ŠTÁTNE SKÚŠKY        

Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška    20    

Dizertačná práca a jej obhajoba      40  

        

Výmera výučby 32 32 32    96 

Skúšky spolu 2 2 2    6 

Kredity spolu 20 20 20 40  80 180 

        

VÝBEROVÉ PREDMETY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU        

Finančné operácie v medzinárodnom podnikaní        

Kvantitatívne metódy v empirickom výskumne        

Makroekonómia otvorenej ekonomiky        

Obchodné operácie v medzinárodnom podnikaní        

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA PRE EXTERNÉ ŠTÚDIUM 

Študijný program – MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA 

Študijný odbor – ekonómia a manažment 

 S        e        m        e        s        t        e        r  
kredit 

Názov predmetu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

ŠTUDIJNÁ ČASŤ          

Medzinárodné podnikanie a integračné procesy 16 s        10 

Metodológia vedeckej práce 16 s        10 

Aplikované výskumné metódy  16 s       10 

Medzinárodný obchod – aktuálne problémy  16 s       10 

Stratégia a manažment medzinárodného podnikania   16 s      10 

Výberový predmet   16 s      10 

          

VEDECKÁ ČASŤ          

Tvorivá činnosť v oblasti vedy I.    20      

Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.        40  

          

ŠTÁTNE SKÚŠKY          

Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška    20      

Dizertačná práca a jej obhajoba        40  

          

Výmera výučby 32 32 32      96 

Skúšky spolu 2 2 2      6 

Kredity spolu 20 20 20 40    80 180 

          

VÝBEROVÉ PREDMETY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU          

Finančné operácie v medzinárodnom podnikaní          

Kvantitatívne metódy v empirickom výskumne          

Makroekonómia otvorenej ekonomiky          

Obchodné operácie v medzinárodnom podnikaní          



ŠTUDIJNÝ PLÁN DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA PRE DENNÉ ŠTÚDIUM 
Študijný program – MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT 

Študijný odbor – ekonómia a manažment 

 S        e        m        e        s        t        e        r  
kredit 

Názov predmetu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ŠTUDIJNÁ ČASŤ        

Marketingový manažment II 16 s      10 

Zásady a metódy vedeckej práce 16 s      10 

Inovačné procesy v obchode a marketingu  16 s     10 

Strategický manažment maloobchodu  16 s     10 

Manažérske a marketingové poradenstvo   16 s    10 

Výberový predmet   16 s    10 

        

VEDECKÁ ČASŤ        

Tvorivá činnosť v oblasti vedy I.    20    

Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.      40  

        

ŠTÁTNE SKÚŠKY        

Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška    20    

Dizertačná práca a jej obhajoba      40  

        

Výmera výučby 32 32 32    96 

Skúšky spolu 2 2 2    6 

Kredity spolu 20 20 20 40  80 180 

        

VÝBEROVÉ PREDMETY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU        

Business market forecasting        

Empirický výskum v marketingu        

Geomarketing        

Inovácie a riadenie projektov        

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA PRE EXTERNÉ ŠTÚDIUM  

Študijný program – MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT 

Študijný odbor – ekonómia a manažment 

 S        e        m        e        s        t        e        r  
kredit 

Názov predmetu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

ŠTUDIJNÁ ČASŤ          

Marketingový manažment II 16 s        10 

Zásady a metódy vedeckej práce 16 s        10 

Inovačné procesy v obchode a marketingu  16 s       10 

Strategický manažment maloobchodu  16 s       10 

Manažérske a marketingové poradenstvo   16 s      10 

Výberový predmet   16 s      10 

          

VEDECKÁ ČASŤ          

Tvorivá činnosť v oblasti vedy I.    20      

Tvorivá činnosť v oblasti vedy II.        40  

          

ŠTÁTNE SKÚŠKY          

Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška    20      

Dizertačná práca a jej obhajoba        40  

          

Výmera výučby 32 32 32      96 

Skúšky spolu 2 2 2      6 

Kredity spolu 20 20 20 40    80 180 

          

VÝBEROVÉ PREDMETY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU          

Business market forecasting          

Empirický výskum v marketingu          

Geomarketing          

Inovácie a riadenie projektov          

 



Tvorivá činnosť v oblasti vedy – systém prideľovania kreditov1 

TVORIVÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VEDY 

Kategória 

publikačnej 

činnosti 

Obsah kategórie publikačnej činnosti podľa „Vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z."  
Kredity Poznámka 

A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

 Zahraničné - vedecké monografie (AAA) 50  

 
Zahraničné - štúdie a kapitoly vo vedeckých monografiách 

(ABA, ABC) 
25  

 Domáce - vedecké monografie (AAB) 25  

 
Domáce - štúdie a kapitoly vo vedeckých monografiách (ABB, 

ABD) 
8,5  

A2 Ostatné knižné publikácie 

 Zahraničné - vysokoškolské učebnice (ACA) 30  

 
Zahraničné - odborné knižné publikácie (BAA), umelecké 

monografie/preklady (CAA) 
20  

 Domáce - vysokoškolské učebnice (ACB) 20  

 
Domáce - odborné knižné publikácie (BAB), umelecké 

monografie/preklady (CAB) 
17,5  

 
(Domáce) - učebnice pre stredné a základné školy (BCB), 

odborné preklady publikácií (EAJ) 
15  

 Ďalšie - skriptá a učebné texty (BCI), prehľadové práce (EAI) 17,5  

B 
Publikácie v karentovaných časopisoch (CCC - Current Contents Connect®), v časopisoch registrovaných v 

databáze Web of Science (WoS), SCOPUS; patentové prihlášky 

 
Zahraničné - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADC, ADM) 

- IF = aspoň 0,4 
50  

 
Zahraničné - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADC, ADM) 

- IF = menej ako 0,4 
37,5  

 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 15  

 
Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF 

= aspoň 0,4 
32,5  

 
Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF 

= menej ako 0,4 
25  

 Domáce - odborné práce CCC (BDD) 10  

 

 

Zahraničné - abstrakty vedeckých prác CCC/WoS/SCOPUS; 

umelecké práce a preklady CCC (AEG, AEM, CDC) 
5  

 

 

Domáce - abstrakty vedeckých prác CCC/WoS/SCOPUS; 

umelecké práce a preklady CCC; patentové prihlášky, atď. 

(AEH, AEN, CDD, AGJ) 

4  

                     
1 Dňa 1. 2. 2022 nadobudla účinnosť nová Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o Centrálnom registri evidencie publikačnej 

činnosti, v ktorej dochádza k zmenám v evidencii publikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť. Nová vyhláška principiálne 

mení kategorizáciu výstupov publikačnej činnosti a ohlasov. Vzhľadom na významné zmeny vo vyhláške Slovenská ekonomická 

knižnica EU v Bratislave vytvorí priestor na prechodné obdobie a v tomto kalendárnom roku realizovať evidenciu duálnym 

spôsobom, t. j. podľa vyhlášky podľa vyhlášky č. 456/2012 Z. z. platnej do roku 2021 a zároveň aj podľa novej vyhlášky č. 397/2020 

Z. z. (https://sek.euba.sk/www_write/files/publikacna_cinnost/EPC_Porovnanie_Kategorie_2022_2021.pdf) Všetky potrebné 

informácie sú dostupné na webovej stránke SEK (https://sek.euba.sk/publikacna-cinnost-eu). 

https://sek.euba.sk/www_write/files/publikacna_cinnost/EPC_Porovnanie_Kategorie_2022_2021.pdf
https://sek.euba.sk/publikacna-cinnost-eu


C* 
Vedecké práce v ostatných časopisoch/recenzovaných vedeckých zborníkoch/recenzovaných 

vedeckých monografiách 

 

Zahraničné - vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE) 12  

Zahraničné - vedecké práce v recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách (AEC) 
12  

Domáce - vedecké práce v ostatných časopisoch (ADF) 7,5 
+ 3 body/autor - v prípade publikovania 

príspevku v Studia commercialia 

Bratislavensia v anglickom jazyku 

Domáce - vedecké práce v recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách (AED) 
7,5  

Ostatné publikácie 

Zahraničné - publikované pozvané príspevky na vedeckých 

konferenciách (AFA) 
13,5 

+ 5 bodov/autor - v prípade akceptácie 

zborníka do databázy spoločnosti 
Thomson Reuters 

Zahraničné - publikované príspevky na vedeckých 

konferenciách (AFC) 
12 

+ 5 bodov/autor - v prípade akceptácie 

zborníka do databázy spoločnosti 
Thomson Reuters 

Domáce - publikované pozvané príspevky na vedeckých 

konferenciách (AFB) 
7,5 

+ 5 bodov/autor - v prípade akceptácie 

zborníka do databázy spoločnosti 
Thomson Reuters 

Domáce - publikované príspevky na vedeckých konferenciách 

(AFD) 
6 

+ 5 bodov/autor - v prípade akceptácie 
zborníka do databázy spoločnosti 

Thomson Reuters 

Zahraničné - kapitoly vo VŠ učebniciach (ACC), kapitoly v 

odborných knižných publikáciách (BBA), odborné práce v 

časopisoch registrovaných vo WoS/SCOPUS (BDM) 

10,5  

Ďalšie zahraničné (abstrakty, heslá, odborné práce v 

časopisoch, odborné práce v konferenčných / nekonferenčných 

zborníkoch, kapitoly v umeleckých monografiách/umeleckých 

prekladov, umelecké práce/preklady, umelecké preklady v 

zborníkoch) -BDA, BDE, BEE, BFA, CBA, CDE, CEC 

3  

Domáce - kapitoly vo VŠ učebniciach (ACD), kapitoly v 

odborných knižných publikáciách (BBB), odborné práce v 

časopisoch registrovaných vo WoS/SCOPUS (BDN) 

7,5  

Ďalšie zahraničné a domáce (abstrakty, postery, kapitoly v 

učebniciach, heslá, odborné práce v časopisoch, odborné práce v 

konferenčných / nekonferenčných zborníkoch, normy, kapitoly v 

umeleckých monografiách/umeleckých prekladov, umelecké 

práce/preklady, umelecké preklady v zborníkoch, recenzie v 

časopisoch a zborníkoch, odborné práce/preklady v časopisoch 

/zborníkoch, zostavovateľské práce, práce zverejnené s hromadným 

prístupom) - AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, BCK, 

BDB, BDF, BEF, BFB, BGG, CBB, CDF, CED, EDI, 

EDJ, FAI, GHG 

0,5  

*/ V prípade, ak publikácia z kategórie C má viacej autorov, celkové bodové hodnotenie sa rozdelí medzi spoluautorov podľa ich 

autorského podielu určeného pre registráciu publikačného výstupu v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave. 


