FROM THE SCIENTIFIC SPHERE
45. výročie vzniku Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Na začiatku akademického roka 2004–2005 Fakulta ekonomiky a manažmentu oslávi 45.výročie založenia. Od
skromných začiatkov je v tomto období najväčšou zo
šiestich fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zaujíma významné pozície medzi ekonomickými fakultami v Slovenskej republike. Od roku 1959
vychovala takmer 13 tisíc absolventov, ktorí sa veľmi
úspešne uplatňujú v praxi.
Pôvodná Prevádzkovo-ekonomická fakulta pri svojom
vzniku sa konštituovala na základe dvoch katedier. Ostatné pracoviská bývalej Zootechnickej fakulty mali technologické a biologické zameranie. Potreba výučby
ekonomických disciplín si vyžiadala vytvorenie nových
pracovísk fakulty. V roku 1962 bol na fakulte zriadený
študijný odbor mechanizácia poľnohospodárstva, ktorý
sa v roku 1969 stal základom pre vznik Mechanizačnej
fakulty.
Vzdelávacie aktivity fakulty sa od začiatku orientovali
na výchovu poľnohospodárskych inžinierov – prevádzkových ekonómov. V roku 1974 sa začal rozvíjať aj študijný odbor automatizované systémy riadenia v poľnohospodárstve.
Po roku 1989 vedenie fakulty uskutočnilo zásadnú obsahovú aj organizačnú zmenu vysokoškolského štúdia,
rozšírilo študijné odbory a špecializácie s cieľom skvalitniť výchovu absolventov a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť na meniacom sa trhu práce. Fakulta od roku
1994 naplno rozvinula kreditný systém hodnotenia štúdia. Vo všetkých ročníkoch má teraz fakulta viac ako 3 500
študentov, z toho vyše 2 000 denných na bakalárskom
a inžinierskom stupni, okolo 1 500 na externých formách
v prvom a druhom stupni štúdia, viac ako 50 interných
a takmer 90 externých doktorandov.
V súčasnosti akademická obec Fakulty ekonomiky
a manažmentu je tvorená vysokoškolskými pedagógmi,
výskumnými pracovníkmi a študentami. Základnými organizačnými jednotkami sú dekanát, katedry, účelové
pracoviská a konzultačné strediská.
Štúdium na fakulte sa teraz organizuje v troch stupňoch: bakalárske (prvý stupeň), inžinierske (druhý stupeň) a doktorandské (tretí stupeň). Všetky odbory
a špecializácie má fakulta akreditované.
V máji 2002 Akreditačná komisia Vlády SR potvrdila
FEM akreditáciu 5 odborov a 12 špecializácií pre inžinierske štúdium, 6 odborov a 3 špecializácie pre bakalárske
štúdium a 2 odbory pre doktorandské štúdium. Fakulta
zabezpečuje aj štúdium nadaných študentov, tiež dopl-
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ňujúce pedagogické štúdium, dištančné vzdelávanie
a univerzitu tretieho veku.
Od akademického roku 2005–2006 bude FEM zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v rámci nových
akreditovaných študijných programov, ktoré vytvárajú
priestor pre jej ďalší rozvoj, mobilitu študentov
a úspešné uplatnenie absolventov na európskom trhu
práce. Ide o nasledovné študijné programy: Ekonomika
podniku (prvý a druhý stupeň), Manažment podniku
(prvý a druhý stupeň), Ekonomika a manažment podniku
(tretí stupeň), Ekonomika a manažment agrosektoru (prvý
a druhý stupeň), Obchodné podnikanie (prvý stupeň),
Účtovníctvo (prvý stupeň), Kvantitatívne metódy
v ekonómii (prvý stupeň), Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – Majster odbornej výchovy
(prvý stupeň). Okrem týchto študijných programov má
fakulta pripravené ďalšie návrhy programov na akreditáciu, ktoré rozširujú ponuku a diverzifikujú obsah vzdelávania.
Základom pre zvyšovanie úrovne pedagogického procesu na fakulte je vedecko-výskumná a publikačná činnosť. Od vzniku fakulty na základných pracoviskách sa
riešili početné grantové projekty, úlohy inštitucionálneho výskumu i medzinárodné výskumné projekty, výsledky ktorých sa využívajú vo výučbe, v praxi i v publikačnej aktivite. Fakulta a jej pracoviská každoročne organizujú vedecké a odborné podujatia, vydávajú monografie a učebnice, publikujú práce vo vedeckých
a odborných časopisoch, v zborníkoch z konferencií,
kongresov a sympózií. Pri 45. výročí svojho vzniku fakulta organizovala v máji Medzinárodné vedecké dni 2004.
Fakulta vydáva od roku 1998 vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve Acta oeconomica et informatica.
Jednou z významných aktivít fakulty je rozvoj medzinárodnej spolupráce. Prirodzenou súčasťou výchovného procesu sa stali vzdelávacie programy v cudzích
jazykoch zabezpečované profesormi zo zahraničných
univerzít.
Fakulta ekonomiky a manažmentu pod vedením dekana Prof. Ing. Petra Bielika, PhD. vypracovala dlhodobý
zámer jej rozvoja vo funkčnom období 2003–2007
s výhľadom do roku 2010, v ktorom sú formulované hlavné úlohy pre budúce obdobie v oblasti organizačného
a personálneho rozvoja, vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, rozvoja informačných a komunikačných technológií.

379

FEM SPU v Nitre sústreďuje veľký tvorivý potenciál.
Výročie vzniku je významným podnetom pre ďalšie skvalitňovanie výchovy absolventov, vedeckej prípravy doktorandov, výskumnej a publikačnej činnosti, kvali-

fikačného rastu pracovníkov, medzinárodnej spolupráce
a ďalších oblastí s cieľom rozvíjať aktivity pracovísk fakulty a postupne sa integrovať do európskeho univerzitného vzdelávacieho systému.
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