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Štatút Ceny dekana
Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Preambula
Poslaním Fakulty podnikového manažmentu (ďalej len „fakulta“) ako súčasti
Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na
všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu a
financií, realizovať výskum reflektujúci potreby podnikovej praxe a vývoj
medzinárodného ekonomického prostredia a tým posilniť transfer poznatkov a
prispieť k rozvoju vedomostnej spoločnosti.
Neoddeliteľnou súčasťou transferu poznatkov je aj prezentácia a hodnotenie
pedagogickej
a vedecko-výskumnej
činnosti
študentov,
absolventov
a vysokoškolských učiteľov FPM. Udeľovanie Ceny dekana Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave sleduje zámer oceniť
mimoriadne výsledky, ktoré sa dosahujú v oblastiach tvoriacich poslanie FPM.
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Štatút Ceny dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave (ďalej len „štatút“) upravuje zásady a postup pri
udeľovaní Ceny dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave (ďalej len „Cena dekana“).
(2) V záujme podpory kvalifikačného rastu, úrovne a prestíže vedeckovýskumnej činnosti na fakulte sa Cena dekana udeľuje vysokoškolským
učiteľom fakulty v týchto kategóriách:
a) za vynikajúce výsledky v kvalifikačnom raste,
b) za vynikajúce výsledky v publikačnej činnosti,
c) za vynikajúce výsledky v projektovej práci.
(3) V záujme motivácie študentov k dosahovaniu lepších študijných výsledkov,
k väčšiemu zapojeniu sa do vedeckej činnosti, k reprezentácii fakulty
a šíreniu jej dobrého mena sa Cena dekana udeľuje aj študentom
a absolventom fakulty v týchto kategóriách:
a) za najlepšiu záverečnú prácu,
b) za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté počas celého štúdia,
c) za vynikajúce výsledky v študentskej vedeckej činnosti, príp. ďalších
činnostiach spojených so štúdiom alebo reprezentáciou fakulty.
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Článok 2
Zásady udeľovania Ceny dekana
(1) Zásady udeľovania Ceny dekana za kvalifikačný rast v príslušnom
kalendárnom roku predpokladajú, že v posudzovanom kalendárnom roku
bol vysokoškolský učiteľ vymenovaný za
a) docenta, jeho vek neprekročil 35 rokov a na fakulte pracoval na plný
úväzok,
b) profesora, jeho vek neprekročil 45 rokov a na fakulte pracoval na plný
úväzok.
(2) Zásady udeľovania Ceny dekana za významnú publikačnú činnosť
predpokladajú že v posudzovanom kalendárnom roku vysokoškolský učiteľ
fakulty publikoval v kategórii
a) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách –
publikácia bola pred vydaním
posudzovaná najmenej dvoma
odborníkmi, ktorých posudky sú doložené v evidencii publikačnej
činnosti na fakulte; majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100
exemplárov, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,
b) ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch,
c) ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS alebo ADN Vedecké práce v
domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS,
d) ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
alebo ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých
mená sú uvedené v publikáciách; majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné
vydavateľské údaje a ISBN,
Ďalšími podmienkami pre udelenie Ceny dekana tejto kategórie je, že
vysokoškolský učiteľ v posudzovanom kalendárnom roku pracoval na
fakulte na plný úväzok a v afiliácii publikácie uvedie príslušnosť k FPM EU
v Bratislave. Publikačný výstup, ktorý už bol raz ocenený, nemôže byť znovu
navrhnutý na udelenie Ceny dekana.
(3) Zásady udeľovania Ceny dekana za vynikajúce výsledky v projektovej práci
predpokladajú, že v posudzovanom kalendárnom roku bol
a) vysokoškolskému učiteľovi fakulty (tímu vysokoškolských učiteľov
fakulty) ako koordinátorovi schválený výskumný projekt zahraničnej
grantovej schémy,
b) vysokoškolskému učiteľovi fakulty (tímu vysokoškolských učiteľov
fakulty) ako spoluriešiteľovi schválený výskumný projekt zahraničnej
grantovej schémy.
(4) Zásady udeľovania Ceny dekana za najlepšiu záverečnú prácu predpokladajú
v prípade
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a) záverečnej bakalárskej práce získanie 20 bodov v rámci hodnotenia
obhajoby záverečnej práce podľa internej smernice č. 4/2015 Metodika
systému zabezpečenia kvality vzdelávania na EU v Bratislave,
b) záverečnej diplomovej práce získanie 20 bodov v rámci hodnotenia
obhajoby záverečnej práce podľa internej smernice č. 4/2015 Metodika
systému zabezpečenia kvality vzdelávania na EU v Bratislave a súčasné
odporúčanie Rady Platinového fondu FPM EU v Bratislave,
c) v prípade doktorandskej záverečnej práce získanie 30 bodov v rámci
hodnotenia obhajoby záverečnej práce podľa internej smernice č.
4/2015 Metodika systému zabezpečenia kvality vzdelávania na EU
v Bratislave a súčasné odporúčanie Rady Platinového fondu FPM EU v
Bratislave.
(5) Zásady udeľovania Ceny dekana za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté
počas celého štúdia sú, v prípade
a) bakalárskeho štúdia za dosiahnutý vážený študijný priemer za celé
štúdium do výšky 1,30 (vrátane), pričom študent na tomto stupni
neprekročil štandardnú dĺžku štúdia,
b) inžinierskeho štúdia za dosiahnutý vážený študijný priemer za celé
štúdium do výšky 1,20 (vrátane), pričom študent na tomto stupni
neprekročil štandardnú dĺžku štúdia,
(6) Zásady udeľovania Ceny dekana za vynikajúce výsledky v študentskej
vedeckej činnosti, príp. ďalších činnostiach spojených so štúdiom alebo
reprezentáciou fakulty predpokladajú
a) umiestnenie (1.-3. miesto) v súťaži ŠVČ vo fakultnom alebo
univerzitnom kole,
b) významné
výsledky
(umiestnenia)
v športových
súťažiach
organizovaných v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
c) preukázateľné významné ocenenie za vedu od iných inštitúcií alebo
úspešné reprezentovanie fakulty na medzinárodných podujatiach
a súťažiach.
Článok 3
Predkladanie návrhov na udelenie Ceny dekana
(1) Návrh na udelenie Ceny dekana s určením kategórie a odôvodnením možno
predkladať dekanovi počas celého kalendárneho roka. Súčasťou návrhu
musia byť aj podklady, ktoré dokumentujú plnenie požadovaných zásad pre
príslušnú kategóriu Ceny dekana.
(2) Predložené návrhy prerokováva vedenie fakulty – splnenie úplnosti
a opodstatnenosti návrhu. O konečnom udelení Ceny dekana rozhoduje
dekan fakulty.
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Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Vysokoškolským učiteľom sa Cena dekana udeľuje za mimoriadne výsledky
dosiahnuté za príslušný kalendárny rok a odovzdáva sa pri príležitosti
konania výročného zasadnutia akademickej obce fakulty.
(2) Študentom fakulty sa Cena dekana odovzdáva po úspešnom ukončení štúdia
počas slávnostnej promócie.
(3) Cena dekana sa má podobu diplomu, na ktorom je uvedené: poradové číslo
diplomu, meno, priezvisko a titul oceneného, kategória ocenenia so
stručným odôvodnením, dátum udelenia, podpis dekana fakulty. Evidenciu
udelených Cien dekana, vrátane kópie diplomov, zabezpečuje Oddelenie
vedy a doktorandského štúdia FPM EU v Bratislave.
(4) Udelenie Ceny dekana môže byť spojené s finančnou alebo vecnou
odmenou. Spôsob a výšku odmeny určuje dekan.
(5) Štatút Ceny dekana bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Vedenia FPM
EU v Bratislave, dňa 18. 5. 2015 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

V Bratislave 18. 5. 2015
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
dekan fakulty
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