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Prehľad realizovaných hospitácií
Hospitovaný učiteľ
Predmet

Hospitujúci

1.

JUDr. Halina Martyniv, PhD.

Medzinárodné právo obchodné

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

2.

Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Svetová ekonomika

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

3.

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Medzinárodné politické vzťahy I.

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.,
mim. prof.

Najdôležitejšie zistenia a návrhy opatrení
Pozitíva:
Opatrenia:
využívanie prípadových štúdií
pretavenie teoretických poznatkov do praxe
- využívanie modernej didaktickej techniky
- znalosť odbornej problematiky
Negatíva:
- nedostatočné možnosti prístupu študentov k najnovšej
zahraničnej literatúre

Opatrenia:
- zlepšiť technické vybavenie prednáškových a seminárnych
miestností

- Nepripravenosť študentov

- zvýšiť záujem študentov o predmet Medzinárodné právo
obchodné zadávaním seminárnych prác a hodnotením
aktívnej účasti na seminároch

Prehľad hodnotených predmetov
Garant predmetu

Por.č.

Predmet

1.

Medzinárodné právo obchodné

prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.

JUDr. Halina Martyniv, PhD.

2.

Svetová ekonomika

Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

3.

Medzinárodné politické vzťahy I.

prof. Ing. Ľudmila Lipková,
CSc.
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Najdôležitejšie zistenia a návrhy opatrení
Pozitíva:
Kombinácia prednášky a seminára u všetkých
hodnotených predmetov, zabezpečujúca
poskytnutie potrebných informácií a ich praktické
využitie
Aktuálnosť a dostupnosť študijnej literatúry
v slovenskom jazyku
Obsahové zameranie všetkých predmetov na
aktuálne politické, ekonomické a právne aspekty
medzinárodných vzťahov
Využívanie didaktických pomôcok

Opatrenia:

Vyučujúci

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Negatíva:
- nezáujem študentov o priebežné získavanie vedomostí
a zručností v predmete Medzinárodné obchodné právo
-

nedostatočné technické vybavenie
prednáškových a seminárnych miestností na
využívanie najnovších didaktických pomôcok
nedostatok zahraničnej odbornej literatúry

Opatrenia:
- zvýšiť záujem študentov o predmet Medzinárodné právo
obchodné prostredníctvom zadávaním seminárnych prác
a hodnotením aktívnej účasti na seminároch
- zlepšiť technické vybavenie prednáškových a seminárnych
miestností na využívanie najnovších didaktických pomôcok
zabudovaním fixných dataprojektorov do všetkých
využívaných miestností
- zlepšiť materiálne vybavenie seminárnych miestností – nové
stoličky a tabule

Prehľad hodnotených študijných programov v danom akademickom roku
Por.č.

Názov hodnoteného študijného programu
v danom akademickom roku

Stupeň
štúdia

Garant študijného programu

1.

Medzinároné hospodárske vzťahy

1.

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. ,
mim. prof.

2.

Hospodárska diplomacia

2.

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Najdôležitejšie zistenia a návrhy opatrení

Pozitíva:
-

Opatrenia:
vhodný teoretický rámec pre chápanie súvislostí
a procesov prebiehajúcich v medzinárodnom
spoločenstve
interdisciplinárny prístup k štúdiu jednotlivých aspektov
medzinárodných vzťahov
viacpilierový prístup k nadobudnutiu praktických
kompetencií (ekonomické vedy, cudzie jazyky, právo,
atď.)
možnosť absolvovania časti štúdia v zahtraničí

Negatíva:
preplnený študijný plán s nedostatkom potrebného
priestoru na špecializáciu a výučbu cudzích jazykov
nedostatočné možnosti prepojenia s praxou
v dôsledku limitovaných kapacít prijímajúcich inštitúcií

Dátum: 13.7.2010

-

pokračovať v rozširovaní ponuky voliteľných
predmetov v cudzích jazykoch
rozširovať netradičné vzdelávacie aktivity,
napr. formou modelových konferencií

Opatrenia:
pokračovať v precizovaní ponúkaných
študijných predmetov v súlade s profilom
absolventa fakulty
hľadať iné možnosti na výkon odbornej praxe
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