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PROGRAM KANDIDÁTKY  
NA FUNKCIU DEKANKY

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. 
Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“

Antoine de Saint-Exupéry

Všetky plány a ciele, ktoré by som chcela realizovať, je možné zrealizovať len v spolupráci 
s mojimi kolegyňami a kolegami, ktorí sú schopní a ochotní pracovať v záujme plnenia 
týchto cieľov. FMK je pre nich ich, a aj pre mňa „love brand“. Je ich skutočne veľa a je radosť 
spolupracovať s takýmito ľuďmi.

V nasledujúcom roku 2023 bude fakulta čeliť mnohým výzvam, ktoré musíme a chceme 
spoločne zvládnuť. Ide najmä o akreditáciu celého vnútorného systému kvality, všetkých 
študijných programov, habilitačného a inauguračného konania. Vedenie fakulty čaká 
implementácia zmien, ktoré vychádzajú z nového vysokoškolského zákona. A to všetko je 
potrebné realizovať v čase finančného a personálneho poddimenzovania vysokých škôl. 

Z dlhodobého hľadiska je mojou veľkou snahou zabezpečiť fakulte významné miesto na trhu 
vysokoškolského vzdelávania v odbore mediálne a komunikačné štúdiá v stredoeurópskom 
priestore a získať lepšie priestory, ktoré si študenti a pedagógovia zaslúžia.

Dlhodobá vízia pre FMK:

• ŠKOLA „PRVEJ VOĽBY“ s kvalitnými a spokojnými študentmi, ktorí si vďaka štúdiu  
na fakulte našli svoje vytúžené zamestnanie a dobré uplatnenie v praxi, 

• ZAMESTNÁVATEĽ, ktorý vie poskytnúť podmienky pre osobný rozvoj a spokojnosť  
v pracovnom i v osobnom živote, 

• INŠTITÚCIA s pozitívnymi imidžom a dobrými vzťahmi s externým prostredím,  
najmä s absolventmi, ktorí sa k svojej alma mater hrdo hlásia, 

• SUBJEKT, ktorý je schopný poskytnúť študentom i zamestnancom kvalitné priestorové  
i materiálne podmienky pre štúdium a svoju prácu.
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Infraštruktúra:

• rekonštrukcia budovy na Skladovej ulici ako súčasť Kreatívneho centra FMK,

• snaha získať financie z Plánu obnovy na nové fakultné priestory,

• pokračovať v modernizácii učební, laboratórií a priestorov fakulty, v ktorých sa realizuje 
výučba alebo umelecké aktivity (Jama, Skladová),

• revitalizácia parkovacej plochy na Skladovej,

• rekonštrukcia kina OKO.

Vedecko-výskumná činnosť:

• naďalej pokračovať v intenzívnej publikačnej činnosti zameranej na zvyšovanie počtu  
A+ a A výstupov,

• medzinárodná spolupráca prostredníctvom medzinárodných projektov, mobilitných 
programov, 

• pokračovať v získavaní financií zo zahraničných i domácich projektov (napr. H2020, 
Creative Europe),

• naďalej podporovať fakultné vedecké časopisy v snahe získať ich lepšie umiestnenie 
medzi časopismi podobného zamerania,

• viacej prepojiť výskumné aktivity s potrebami externého prostredia,

• zabezpečiť vyššiu informovanosť o aktuálne dosahovaných výsledkoch vedy a výskumu,

• vytvoriť podmienky pre využitie potenciálu neurolaboratória, IMECU, Methodlabu, 
umeleckých aktivít, herných aktivít a elektronického športu.

Študenti:

• väčšia digitalizácia a štúdium (takmer) bez papierov,

• neustála inovácia študijných programov so zameraním na lepšie uplatnenie v praxi, 
zapájanie do vyučovacieho procesu expertov z praxe,

• poskytovať aktuálne študijné programy a zvýšiť záujem o ŠP aplikované mediálne štúdiá 
a media relations,

• zlepšiť komunikáciu na vertikálnej i horizontálnej úrovni,

• zvýšiť aktivitu Kariérneho centra FMK UCM,

• zvýšiť počet zahraničných študentov,

• vzhľadom na zvyšujúci sa počet študentov externého štúdia, zvýšiť jeho kvalitu,
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• dvojité diplomy,

• podpora študentských médií,

• podpora študentov pri realizácií vlastných projektov, podpora mimoškolských aktivít,

• pokračovať v nastolenom trende propagácie fakulty a štúdia na jednotlivých študijných 
programoch.

Zamestnanci:

• pokračovať v podpore kvalifikačného rastu zamestnancov,

• uplatňovať štýl riadenia, ktorý umožní zvýšenie participácie a angažovanosti 
zamestnancov, 

• eliminovať rozdiely vo výkonnosti jednotlivých pedagógov,

• dôraz na flexibilné pracovné podmienky viazané na individuálny výkon,

• po nútenej Covid prestávke pravidelne realizovať teambuildingové aktivity,

• vytvoriť podmienky pre lepšiu motiváciu a osobné ohodnotenie,

• zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov fakulty.

 

V Trnave, 4. 11. 2022     doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.


