Usmernenie k realizácii bakalárskej a diplomovej odbornej praxe na FEM SPU v Nitre
platné pre akademický rok 2021/2022

1. Bakalársku a diplomovú odbornú prax absolvujú študenti v zmysle akreditovaného
študijného programu tak, aby sa zabezpečil ich ďalší rozvoj a nadobudnutie praktických
zručností a skúsenosti v príslušnom študijnom odbore.
2. Odbornú prax môže študent absolvovať v ľubovoľnom subjekte bez ohľadu na jeho
veľkosť a zameranie. Špecifikáciu zamerania subjektu vhodnú pre absolvovanie
odbornej praxe môže upresniť osoba zodpovedná za odbornú prax v rámci jednotlivých
študijných programov.
3. Subjekt na realizáciu praxe si študent vyberá z ponúk, ktoré mu poskytuje fakulta,
alebo si dohodne absolvovanie praxe so subjektom vo vlastnej réžii.
4. Aktivity v rámci odbornej praxe, ktoré študent absolvuje, musia bezprostredne súvisieť
so študijným odborom ekonómia a manažment. Ide najmä o činnosti v podniku
zamerané na ekonomiku, manažment, marketing, obchod, účtovníctvo, financie,
štatistiku, informatiku.
5. Dĺžka praxe je v súhrnnom trvaní 2 pracovných týždňov (nemusia byť nepretržite),
ktoré môže študent absolvovať počas celého akademického roka, v termínoch, na
ktorých sa dohodne so subjektom, ktorý mu poskytuje možnosť realizácie praxe.
Odbornú prax môže absolvovať študent aj vo viacerých subjektoch.
6. Študent môže odbornú prax absolvovať aj alternatívnym spôsobom prostredníctvom
rôznych kurzov, ktoré ponúka fakulta v spolupráci so svojimi partnermi. Náplňou
kurzov je riešenie praktických zadaní, ktoré partnerská organizácia sprostredkuje
študentom. Ich rozsah určí gestor praxe na fakulte.
7. Študent absolvuje odbornú prax na základe podpísanej dohody o praxi študenta so
subjektom. Tlačivo dohody je študentom zaslané prostredníctvom osôb zodpovedných
za odbornú prax v rámci jednotlivých študijných programov.
8. Študent v spolupráci so subjektom zabezpečujúcim odbornú prax vyplní a podpíše
dohodu v 3 vyhotoveniach a zabezpečí podpísanie zo strany subjektu. Pred začatím
praxe jeden exemplár odošle na FEM osobe zodpovednej za odbornú prax pre príslušný
študijný program, jednu si nechá a jeden odošle do subjektu, kde prax plánuje vykonať.
9. Zápočet bude študentovi udelený na základe:
 predloženej správy z realizácie odbornej praxe, ktorú študent vypracuje na
základe podkladov od osoby zodpovednej za odbornú prax v rámci jednotlivých
študijných programov,
 potvrdenia o absolvovaní praxe potvrdené subjektom, v ktorom prax
absolvoval, ktoré predkladá osobe zodpovednej za odbornú prax v rámci
jednotlivých študijných programov.
10. Termín odovzdania správy z praxe a potvrdenia o absolvovaní praxe včas oznámi osoba
zodpovedná za prax v danom študijnom programe.
11. V prípade absolvovania praxe alternatívnym spôsobom nie je potrebné dohodu o praxi
študenta vypĺňať. V takomto prípade nie je potrebné ani potvrdenie o absolvovaní

praxe. Študent aj v takomto prípade vypracuje správu, ktorá zahŕňa aktivity, ktoré
v rámci alternatívnej praxi realizoval.
12. Zápočet udelí a zapíše do IS osoba zodpovedná za odbornú prax na príslušnom
študijnom programe na základe predložených materiálov od študenta.
13. V prípade problémov ohľadne absolvovania praxe, musí študent okamžite informovať
o problémoch osobu zodpovednú za prax na príslušnom študijnom programe.
14. V prípade, že situácia neumožní študentovi uskutočniť prax vôbec a ten o tom včas
informoval fakultu, osoba zodpovedná za prax určí ďalšie alternatívne možnosti
absolvovania praxe.
15. V prípade otázok alebo nejasností ohľadne absolvovania praxe študent kontaktuje
osobu zodpovednú za odbornú prax v rámci jednotlivých študijných programov. Pre
jednotlivé študijné programy sú zodpovedné za odbornú prax nasledovné osoby:
Gestor praxe na FEM: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Ekonomika podniku – Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
Manažment podniku – doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Obchodné podnikanie, Agrárny obchod a marketing – doc. Ing. Patrik Rovný PhD.
Kvantitatívne metódy v ekonómii, Aplikácia informatiky v podnikovej
ekonomike a riadení – Ing. Jozef Palkovič, PhD.
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami, Medzinárodná ekonomika
a rozvoj – Ing. Ema Lazorčáková, PhD.

