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Kľúčové priority rozvoja Fakulty sociálnych vied:
1. Zabezpečenie kontinuity akreditácie študijných programov a revitalizácia
študijných programov
Akreditácia predstavuje základný zákonom ustanovený spôsob realizácie študijných
programov na všetkých úrovniach vysokoškolského vzdelávania. Cieľom je zabezpečiť, aby
Fakulta sociálnych vied disponovala modernými, komplexnými študijnými programami, ktoré
sú atraktívne pre mladých ľudí a študentov všetkých vekových kategórií od bakalárskeho,
magisterského, doktorandského stupňa štúdia až po udelenie práv habilitačného
a vymenúvacieho konania. K tomuto cieľu je nevyhnutné podriadiť aktívnu spoluprácu medzi
garantmi štúdia, zabezpečiť podporu kvalitného vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality
vedeckého a výskumného potenciálu fakulty, ale aj každého jednotlivca najmä s ohľadom na
rôzne koncepty procesu akreditácie v Slovenskej republike. Som pripravený reagovať na
požiadavky katedier a spolupracovať pri vytváraní stratégie dlhodobo udržateľných študijných
programov, ktoré tvoria identitu pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti Fakulty
sociálnych vied.
2. Internacionalizácia a sieťovanie
Vzhľadom na výrazné a prirodzené konkurenčné prostredie považujem za elementárne
a nevyhnutné zabezpečiť aktívny proces internacionalizácie a sieťovanie Fakulty sociálnych
vied v rámci partnerstva s medzinárodnými univerzitami, fakultami, výskumnými
pracoviskami, inštitútmi tak, aby sme sa stali plnohodnotným partnerom pre riešenie
medzinárodných projektových a grantových schém, publikačných možností ako aj vytvorenie
priestoru pre akademickú a výskumnú mobilitu študentov, doktorandov, pedagogických
zamestnancov. Sieťovanie so zahraničnými partnermi v súčasnosti považujem za kľúčovú
sféru rozvoja fakulty smerom navonok, aby bolo možné spĺňať kvalitatívne náročné kritériá
medzinárodnej kvality vzdelania a výskumu. Stáť na pleciach gigantov a byť súčasťou
nadnárodnej siete v oblasti spoločenských a behaviorálnych vied nie je víziou, ale cieľom.

Deklarujem postupné napĺňanie tohto cieľa v partnerstve s inštitúciami vo Veľkej Británii,
Poľsku, Ruskej federácii, resp. Srbsku.
Podporujem najmä aktívne bilaterálne spolupráce, kde je merateľný dosah takejto kooperácie.
3. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
Oblasť VVČ patrí medzi prioritné oblasti činnosti a zároveň kritériá hodnotenia nielen pre
podmienky zabezpečenia akreditácie. Vedecký a odborný výskum, participácia na projektoch,
riešenie národných a medzinárodných grantových schém a následná publikačná činnosť
v relevantných oblastiach výskumu je súčasťou každodennej agendy každého pedagogického
zamestnanca fakulty. Cieľom nie je robiť z vedy a plnenia vedeckých kritérií strašiaka. Práve
naopak, univerzity a fakulty si zachovajú svoj status len vtedy, ak sa budeme kolektívne
a aktívne podieľať na zvyšovaní kreditu vedecko-výskumnej činnosti. Je preto potrebné
odlíšiť lektorskú a pedagogickú činnosť, resp. prácu so študentmi a samostatnú, resp.
kolektívnu tvorivú činnosť. Som presvedčený, že naše doterajšie skúsenosti s monitorovaním,
pripravovaním a riešením medzinárodných ako aj domácich grantových schém budú tvoriť
základný odrazový most pre budúce výzvy vedy a výskumu, projektové úlohy a možnosti ich
prezentácie – v spolupráci s kvalitným projektovým manažmentom. Som pripravený zdieľať
svoje skúsenosti a skúsenosti garantov štúdia s každým členom fakulty a motivovať tak
k dosahovaniu špičkovej kvality. Kľúčovou schémou sa tak stáva najmä pripravovaný 9.
Rámcový program EK, ale aj ostatné medzinárodné schémy Erasmus+, International Visegrad
Fund, Interreg, Operačné programy, resp. domáce schémy, najmä APVV, VEGA a KEGA.
Osobne sa budem angažovať v zriadení post-doktorandských výskumných pozícií pre
absolventov PhD. štúdia.
Fakulta sociálnych vied v súčasnosti vydáva, resp. spolu vydáva 3 vedecké časopisy.
V súčasnosti nie je iný cieľ ako urobiť maximum pre to, aby sa všetky stali renomovanými,
citovanými a prínosnými pre svoj partikulárny vedecko-výskumný profil. Sme na najlepšej
ceste ako to dosiahnuť použitím know-how a skúseností z domáceho prostredia, ako aj zo
zahraničia. Tento cieľ je omnoho jednoduchšie dosiahnuť kombináciou s bodom 2.
4. Oblasť vzdelávania a príprava študentov
Poslaním Fakulty sociálnych vied je prioritne pripravovať, najmä mladých ľudí, na odborné
zameranie v oblasti štúdia spoločenských vied a s tým spojený prechod na trh práce a kariérny
rast. Obdobný vzťah platí aj pre oblasť doktorandského štúdia, ktoré pripravuje vedecky
zdatných a skúsených výskumníkov do spoločenskej praxe. Z tohto dôvodu je dôležité poznať
svojich študentov – budúcich absolventov, reflektovať ich potreby a vízie. Fakulta sociálnych
vied spraví maximum pre zabezpečenie identity študentov s vlastnou fakultou, jej
reprezentáciou a odkazu alma mater, resp. alumni. Cieľom je tak viesť študentov odborne,
profesionálne a moderne. Uvítam zavedenie prvkov e-learningu do denného a externého
štúdia, napr. prostredníctvom platforiem moodle, elektronická knižnica a repozitár a podobne.
Uvítam študentské aktivity v zmysle študentského klubu, športového klubu a som pripravený
o takýchto návrhoch rokovať.

Napriek snahe o maximalizáciu času stráveného v priestoroch Fakulty sociálnych vied si
uvedomujem nevyhnutnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí. Títo študenti musia byť de
facto morálnymi vzormi pre ostatných kolegov a šíriť dobré meno študenta a fakulty mimo
domácu pôdu. Som presvedčený, že aj súčasná situácia súbehu štúdia a práce študentov počas
štúdia na fakulte je riešiteľná, a to najmä v zmysle previazania akademického života so
spoločenskou a súkromnou praxou.
Jednou z častých výhrad študentov počas štúdia je nedostatok ponuky pracovných
a akademických stáží. Som pripravený maximalizovať možnosti realizácie krátkodobých
a strednodobých študentských stáží v oblasti verejnej správy, resp. tretieho sektora.
Mojou ambíciou je podporovať aktívne a progresívne vzťahy so Študentskou radou UCM.
5. Vonkajšie vzťahy a spolupráca
Mám osobný záujem o stabilizovanie Fakulty sociálnych vied ako najdynamickejšej a
najväčšej fakulty v TTSK v oblasti spoločenských vied. Navrhujem preformulovanie
a nastolenie partnerských vzťahov s Úradom TTSK, Mestom Trnava a inými mestami, resp.
obcami a inštitúciami. Sme nositeľmi vízií, kreujeme absolventov pripravených do praxe,
ponúkame spoločenský a multidisciplinárny výskum a stratégie, ktorých výstupom má byť
prioritne pridaná hodnota do vnútra spoločnosti a jej rozvoja.
V rámci Fakulty a vonkajších vzťahov budem podporovať organizáciu podujatí a súťaží pre
študentov stredných škôl v zmysle pozitívnych skúseností ako sú Olympiáda o EÚ, súťaž
o otázkach a problémoch fungovania verejnej správy na Slovensku, Sociálno-politické
otázniky a iné.
Aktívne podporujem diskusie a odborné semináre s odborníkmi a predstaviteľmi z praxe.
6. Vnútorný systém organizácie a benefity
Prejavujem eminentný záujem o dlhodobých, tzv. kmeňových zamestnancov fakulty,
s vysokým pracovným nasadením a výsledkami práce. Spoločné tvorivé úsilie musí byť
mementom pre dlhodobý a trvalo udržateľný rast Fakulty sociálnych vied nielen
v podmienkach TTSK. Cieľom je tak zabezpečiť, aby kmeňoví zamestnanci boli riadne
ohodnotení a motivovaní pokračovať vo svojej produktívnej činnosti.
Budem dbať na relatívne striktné definovanie pracovných úloh a výkonu práce jednotlivých
pracovníkov dekanátu, aby boli jednoznačne stanovené kompetencie.
Na úrovni FSV bude vypracovaný progresívny odmenový systém za významné prínosy pre
vedu, pedagogiku, akademický rast, organizáciu fakultných a mimofakultných aktivít, šírenie
dobrého mena fakulty, resp. za individuálny prínos.
Kontinuálnym cieľom je tak pokračovať v kreovaní fakultnej identity nielen medzi študentmi,
ale aj medzi zamestnancami a širšou verejnosťou.

Verím, že v spolupráci s verejnou správou ako aj tretím sektorom sa nám podarí získať
alternatívne benefity, napr. partnerstvo „Kalokagatia“ s fitness centrom, pravidelné športové
podujatia pre zamestnancov a doktorandov fakulty (na týždennej báze), kultúrne
a cestovateľské poukážky, vecné ceny a pod.

Vízia rozvoja FSV v kocke:
-

-

-

-

V spolupráci s garantmi štúdia a katedrami realizovať moderné, dynamické študijné
programy a zabezpečiť kontinuitu akreditácie až po habilitačné a vymenúvacie
konanie
Vytvoriť identitu pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti FSV: „my sme FSV,“
resp. „toto je FSV“
Zabezpečiť aktívny proces internacionalizácie a sieťovanie Fakulty sociálnych vied
v rámci partnerstva s medzinárodnými univerzitami, fakultami, výskumnými
pracoviskami a inštitúciami
Podpora aktívnej bilaterálnej spolupráce
Zriadenie post-doktorandských výskumných pozícií pre absolventov PhD. štúdia.
Kolektívne a aktívne sa podieľať na zvyšovaní kreditu vedecko-výskumnej činnosti
s cieľom dosahovať špičkovú kvalitu
Zabezpečenie identity študentov s vlastnou fakultou, jej reprezentáciou a odkazu alma
mater, resp. alumni
Zavedenie prvkov e-learningu do denného a externého štúdia, napr. prostredníctvom
platforiem moodle, elektronická knižnica a repozitár
Maximalizovať možnosti realizácie krátkodobých a strednodobých študentských stáží
Stabilizovanie Fakulty sociálnych vied ako najdynamickejšej a najväčšej fakulty
v TTSK v oblasti spoločenských vied
Eminentný záujem o dlhodobých, tzv. kmeňových zamestnancov fakulty, s vysokým
pracovným nasadením a výsledkami práce
Progresívny odmenový systém za významné prínosy pre vedu, pedagogiku,
akademický rast, organizáciu fakultných a mimofakultných aktivít, šírenie dobrého
mena fakulty, resp. individuálny prínos.
Pokračovať v kreovaní fakultnej identity

