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Dlhodobý zámer FF UMB 2016 – 2020
Filozofická fakulta (ďalej fakulta) je jednou zo šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
verejnej vysokej školy, členky Európskej asociácie univerzít. Bola schválená Akademickým senátom Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici v Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 28. 10.
2013 a zaregistrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 14. 11. 2013
s účinnosťou od 1. 1. 2014.
Dlhodobý zámer fakulty na roky 2016 – 2020 vychádza z Dlhodobého zámeru UMB na roky 2015 –
2020, súčasného postavenia fakulty ako vzdelávacej a vedeckej ustanovizne vysokého školstva v Slovenskej
republike. Je spracovaný v kontexte kritérií Akreditačnej komisie, rankingových a ratingových agentúr
a metodiky rozpočtu pre verejné vysoké školy. Reflektuje na národné a medzinárodné trendy determinujúce
vysokoškolské vzdelávanie.
Poslaním fakulty ako súčasti univerzity podstatne prispievajúcej k jej postaveniu medzi ostatnými
vzdelávacími a výskumnými inštitúciami na Slovensku je vytvárať, rozvíjať a šíriť vzdelanosť a vedu v odboroch
humanitných a spoločenských vied a vied o športe. Poskytnúť študentstvu kvalitné vzdelanie v akreditovaných
študijných programoch bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia s perspektívou dobrej
uplatniteľnosti v praxi.
Fakulta poskytuje kvalitné vzdelávanie v prepojení na základný a aplikovaný výskum uskutočňovaný
zamestnanectvom fakulty. Výučba je založená na interakcii študentstva s aktívne činným zamestnanectvom
fakulty v oblasti vedy a tiež na interakcii s inštitúciami a firmami, v ktorých nachádzajú absolventi fakulty
uplatnenie. Výučba je uskutočňovaná v súlade s národnými a medzinárodnými trendmi vysokoškolského
vzdelávania s cieľom udržiavať a rozvíjať svoju identitu vzdelávacej a vedeckej inštitúcie.
Činnosť fakulty vychádza z princípov jednoty vzdelávania, výskumu a vedy, autonómie a slobody
skúmania a výučby. Podporuje princípy integrity a interdisciplinarity v oblasti vedy a vzdelávania, reflektuje ich
na fakultnej, univerzitnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
Fakulta vytvára priestor pre členov akademickej obce využívať svoje akademické práva, čo je základom
toho, aby aktívne vyjadrovali svoje názory a stanoviská k vzdelávacej a výskumnej politike, taktiež aby bránili
svoje akademické práva, svoju nezávislosť a samosprávnu pôsobnosť fakulty.
Fakulta v súlade so svojím dlhodobým zámerom formuluje na každý kalendárny rok hlavné úlohy. Ich
plnenie vyhodnocuje a prijíma opatrenia smerujúce k jej stabilizácii a rozvoju, prinášajúc osoh nielen pre
fakultu, ale aj pre univerzitu.

Fakulta a vzdelávanie
Hlavnou prioritou fakulty v oblasti vzdelávania je poskytovanie kvalitného vzdelávania prispôsobeného
potrebám praxe vo všetkých študijných odboroch. Na napĺňanie tejto priority je dôležité realizovať tieto
opatrenia:
1.

Implementovať závery komplexnej akreditácie ukončenej v novembri 2015 do realizácie študijných
programov a vlastného pedagogického procesu
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2.

Na základe výsledkov ukončenej komplexnej akreditácie, stratégie rozvoja študijných programov
a kvalifikačnej štruktúry vedecko-pedagogických zamestnancov dlhodobo stabilizovať garantovanie
študijných programov

3.

Zharmonizovať novú koncepciu štátnych skúšok s platnou legislatívou

4.

Podporovať vznik ďalších jedinečných a atraktívnych študijných programov – interdisciplinárnych,
medzinárodných s renomovanými univerzitami/fakultami v zahraničí a pripraviť na akreditáciu študijné
programy uskutočňované v cudzích jazykoch s cieľom zvýšiť počet zahraničných študentov zapísaných
na fakulte

5.

Skvalitňovať vzdelávací proces v súlade s podmienkami technologického pokroku; vnášať do
vzdelávacieho procesu inovatívne prístupy, zintenzívniť najmä e-learningovú podporu vzdelávania
vytváraním elektronických kurzov pre fakultné predmety ako alternatívy prezenčnej formy štúdia

6.

Intenzívne a permanentne pracovať s nadanými a talentovanými študentmi a zapájať ich do
vedeckovýskumnej činnosti na katedrách

7.

Obnoviť akademickú tradíciu imatrikulácie študentov fakulty ako akademickej slávnosti zloženia
imatrikulačného sľubu, t. j. verejného prihlásenia sa k princípom a hodnotám fakulty a univerzity,
a prijatia do akademickej obce FF UMB

8.

Pravidelne, spravidla raz v kalendárnom roku hodnotiť kvalitu pedagógov a študijných programov
študentstvom fakulty

9.

Prehlbovať a upevňovať efektívnu komunikáciu medzi učiteľom a študentom

10.

Rozširovať podporu a poradenstvo pre študentstvo so špecifickými potrebami

11.

Zefektívňovať spoluprácu so základnými/strednými školami pri zabezpečovaní pedagogických praxí

Fakulta a veda a výskum
Hlavnou prioritou smerovania vedy na fakulte je nájsť správny pomer medzi kvantitou a kvalitou
publikačnej činnosti na jednotlivých katedrách, akcentujúc zlepšenie, resp. udržanie kvality vo všetkých
oblastiach výskumu s dôrazom na dosiahnutie národných a medzinárodne uznávaných výsledkov. Na napĺňanie
tejto priority je dôležité realizovať tieto opatrenia:
1.

Sledovať a vyhodnocovať kvalitu uchádzačov pri výberových konaniach na funkcie profesorov,
docentov a odborných asistentov, ako aj na miesta výskumných zamestnancov

2.

Podporovať výstupy najvyšších kategórií zavedením motivačného systému finančnej a organizačnej
podpory pre podávateľov a úspešných riešiteľov medzinárodných výskumných projektov, ako aj
zamestnancov, ktorí dosahujú publikačné výsledky evidované v renomovaných databázach,
zohľadňujúc disciplinárne rozdiely a špecifiká jednotlivých oblastí výskumu

3.

Umožniť tvorivým zamestnancom vykonávať vedecký výskum podľa vlastného výberu, avšak prioritne
v súlade so stanovenými výskumnými prioritami UMB, ktoré boli všeobecne definované v dokumente
Výskumné priority UMB na roky 2015 ‒ 2020, a v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre
inteligentnú špecializáciu SR (RIS3)

Strana | 2

Dlhodobý zámer FF UMB 2016 – 2020
4.

V oblasti podávania vedeckých projektov zachovať nastavený trend pri podávaní žiadostí o granty
VEGA a KEGA a pokúsiť sa, predovšetkým v spolupráci so zahraničnými a domácimi partnermi, získať
väčšie výskumné a nevýskumné granty (štrukturálne fondy, rámcové projekty, projekty cezhraničnej
spolupráce a pod.)

5.

Venovať zvýšenú pozornosť transferu poznatkov do spoločenskej praxe, a to užšou spoluprácou
s rôznymi subjektmi v meste a regióne vo výskume i vzdelávaní (najmä v treťom stupni) a založením
platformy pre spoluprácu univerzity a praxe

6.

Všestranne podporovať popularizáciu výsledkov vedy a výskumu na domácich a zahraničných fórach,
na webových stránkach fakulty, resp. univerzity (Spravodajca UMB, Noc výskumníkov, Týždeň vedy
a i.)

a podporovať

mediálne

výstupy

zamestnancov

fakulty

popularizujúcich

výsledky

vedeckovýskumných aktivít
7.

Naďalej vytvárať priestor na organizovanie vedeckých seminárov a podujatí na úrovni fakulty
a katedier s cieľom prezentovať výsledky vedeckej práce zamestnanectvom fakulty a ďalšími
významnými pozvanými hosťami

8.

V rámci univerzitnej stratégie sa podieľať na štandardizácii vydavateľskej činnosti, zefektívniť činnosti
súvisiace s predajom a distribúciou publikácií s cieľom predaja publikácií na základe štandardnej
vydavateľskej činnosti. V súčinnosti s ostatnými fakultami trvať na zlepšení a predovšetkým zrýchlení
grafických a technických úprav jednotlivých publikačných výstupov.

Fakulta a medzinárodná spolupráca
V oblasti medzinárodnej spolupráce sa fakulta bude prioritne orientovať na rozvíjanie partnerských
vzťahov a spolupráce so zahraničnými vzdelávacími, vedeckovýskumnými a kultúrnymi inštitúciami. Na
napĺňanie tejto priority je dôležité realizovať tieto opatrenia:
1.

Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi na základe zmluvných aj nezmluvných vzťahov.
Uzatvárať nové a realizovať už existujúce zmluvy o spolupráci. Podporovať pôsobenie fakulty
v medzinárodných sieťach a organizáciách – kolektívne aj individuálne členstvo. Nadviazať užšie
kontakty s jednotlivými veľvyslanectvami pôsobiacimi na Slovensku.

2.

Podporovať prichádzajúcich (incoming) aj odchádzajúcich (outgoing) študentov, pedagógov
a zamestnancov fakulty na mobility v rámci ERASMUS+, CEEPUS III, Národného štipendijného
programu a i.

3.

Podporovať výučbu cudzích jazykov a slovenského jazyka pre cudzincov. Zvýšiť počet zahraničných
študentov riadne zapísaných na štúdium študijných programov na fakulty na úroveň minimálne 2,5 %
z celkového počtu zapísaných študentov. Zvýšiť počet študentov z krajín mimo EÚ prijatých na mobilitu
alebo štúdium.

4.

Podporovať účasť pedagógov na významných svetových konferenciách a kongresoch s cieľom
dosiahnuť publikačné výstupy v A kategórii z pohľadu komplexnej akreditácie
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5.

Rozvíjať spoluprácu so študentskou dobrovoľníckou organizáciou Erasmus Student Network
a podporovať účasť študentov na súťažiach v zahraničí , napr. na ŠVA

Fakulta a vzťahy s verejnosťou
Hlavnou prioritou fakulty v oblasti vzťahov s verejnosťou je vytvárať dobré meno a pozitívny obraz
fakulty na verejnosti. Na napĺňanie tejto priority je dôležité realizovať tieto opatrenia:
1.

Posilňovať vnímanie fakulty v externom prostredí ako dôveryhodného a seriózneho partnera, ktorý
môže efektívne participovať na aktivitách organizovaných mestom a regiónom

2.

Zintenzívniť spoluprácu s výchovnými poradcami stredných škôl

3.

Zintenzívniť spoluprácu s praxou a zlepšiť pripravenosť študentov na prechod do zamestnania

4.

Zlepšovať komplexné služby pre zahraničných študentov (pomoc pri komunikácii s úradmi, pomoc pri
ubytovaní, kultúrne včlenenie a pod.)

5.

Organizovať podujatia zamerané na popularizáciu vedy a výskumu s dosahom na širšiu verejnosť

Fakulta, rozvoj a informačné technológie
Prioritou fakulty v oblasti rozvoja a informačných technológií je efektívne využívanie a zlepšovanie
informačnej, výučbovej a výskumnej infraštruktúry fakulty. Na napĺňanie tejto priority je dôležité realizovať
tieto opatrenia:
1.

Dokončiť sťahovanie katedier FF UMB do priestorov na Tajovského ulici

2.

Zlepšiť športovú infraštruktúru fakulty v kontexte jej využívania nielen študentmi a zamestnancami, ale
aj širšou verejnosťou

3.

Zvyšovať informačnú bezpečnosť a znižovať náklady vo využívaní IT techniky zabezpečovaním
pracovných síl z vonkajších zdrojov (outsourcing)

Fakulta a oblasť hospodárenia a vnútorného života fakulty
Vzhľadom na klesajúci počet študentov fakulty súvisiaci s nepriaznivým demografickým vývojom je
hlavným cieľom fakulty prekonať toto obdobie bez straty kvality výučby, vedy a výskumu realizovaných na
fakulte a naštartovať hospodárenie fakulty tak, aby v najbližších rokoch nebola ohrozovaná dotačnou politikou
štátu. To majú napomôcť tieto opatrenia:
1.

Pokračovať v optimalizovaní organizačnej štruktúry v závislosti od potrieb externého prostredia
a interných možností fakulty

2.

Viesť personálnu a finančnú politiku fakulty tak, aby potreba mzdových prostriedkov bola v plnej miere
pokrytá finančnou dotáciou zo štátneho rozpočtu, udržať systém katedrových rozpočtov a dosiahnuť
vyrovnané hospodárenie pracovísk
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3.

Rozširovať podnikateľské aktivity fakulty, zvyšovať podiel finančných prostriedkov získaných
z podnikateľskej činnosti, výnosy z prenájmov investovať do zveľaďovania majetku

4.

Presadzovať hmotnú zainteresovanosť na dosahovaní cieľov fakulty

5.

Skvalitňovať priestorové podmienky katedier a ostatných pracovísk, aby boli efektívne, bezpečné
a primerané požiadavkám nevyhnutným na kvalitné vykonávanie pracovných povinností

6.

Navrhovať postupy a procesy vedúce k znižovaniu byrokracie a administrácie pri dodržaní
legislatívnych opatrení s využitím informačných technológií

7.

Efektívne nakladať s hnuteľným majetkom, každoročne prehodnocovať potrebu a využívanie
hnuteľného majetku, nevyužitý majetok odpredávať a získané prostriedky využiť na rozvoj fakulty

8.

Po dosiahnutí vyváženého modelu dotačných zdrojov a mzdových potrieb:
 využívať mimorozpočtové zdroje na rozvoj fakulty, motiváciu zamestnancov, zlepšovanie
pracovného prostredia,
 budovať a posilňovať na fakulte spolupatričnosť a lojálnosť zamestnancov a študentov s fakultou,
 rozšíriť systém výhod pre zamestnancov fakulty v oblasti ich vzdelávania a kvalifikačného rastu,
sociálnych služieb, starostlivosti o zdravie, kultúrneho a športového vyžitia.

Schválené v AS FF UMB dňa 28. 6. 2016

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
predseda AS FF UMB

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.
dekan FF UMB
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