POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM - RIGORÓZNE KONANIE (PhDr.)
ŠTUDIJNÝ ODBOR : ETIKA
ŠTUDIJNÝ ODBOR : SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO
Sústava študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods.1 zák.131/2002 Z.z.), v ktorej
absolvent študijného programu (§ 51 ods.1 zák.131 Z.z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné
povolanie, alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.
Vymedzenie príbuzných študijných odborov:
ETIKA : filozofia, psychológia, pedagogika, lingvistika, teológia, sociológia, axiológia, estetika, kulturológia
SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO : sociálna práca, pedagogika, andragogika, psychológia, teológia.
Uvedené príbuzné študijné odbory predstavujú akademické disciplíny s rôznou mierou priamej aplikovateľnosti v praxi.
Sociálna práca, pedagogika a andragogika sú disciplíny, vychádzajúce prevažne z tzv. vzdelávacej, terapeutickej a poradenskej
paradigmy, kým psychológia je predovšetkým teoreticko-empirická veda, s ťažiskom na riešenie sociálnych a psychologických
problémov. Osobitné postavenie má vo vzťahu príbuznosti študijného odboru teológia (katolícka, pravoslávna, evanjelická), ktorá
sleduje utváranie ľudskej osoby so zameraním na jej posledný cieľ a zároveň pre dobro spoločnosti, ktorej je človek členom.

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM – VZDELÁVACIE PROGRAMY MBA./ LL.M.
Master of Laws - LL.M.
Odbor: Obchodno právne vzťahy
Master of Laws, LL..M, titul udeľovaný absolventom postgraduálneho právnického štúdia je v zahraničí prestížnym titulom bežne
používaným v právnickej praxi, ktorý napomáha jeho nositeľovi vyniknúť na trhu práce. Master of laws course predstavuje profesijný
vzdelávací program, ktorý sa špecializuje na prehĺbenie znalostí z oblasti obchodného práva. Využijú ho manažéri, členovia
managementu, podnikateľia, zamestnanci štátnej správy a samosprávy,
advokáti, koncipienti, právnici, notári či právni špecialisti, ktorí neustále pracujú
na zdokonaľovaní svojej kvalifikácie, chcú prehĺbiť svoje znalosti a získať
aktuálne informácie o vývoji obchodného práva v Slovenskej republike a jeho
vzťahu k právu Európskej únie.

Master of Business Administration – MBA
Odbor : Etika v manažmente

DUCHNOVIČOVO NAMESTIE 1, PREŠOV tel.: 051/7581797, mail: studijne@ismpo.sk

www.ismpo.sk
VYSOKÁ ŠKOLA
MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA
ISM SLOVAKIA V PREŠOVE
Vybudovať školu, ktorá má dobré meno, znamená neustálu cieľavedomú prácu. Súkromná vysoká škola je firma, ktorá nič hmotné
nevyrába, ale jej základom je intelektuálny kapitál, ktorý sa prostredníctvom pedagógov prenáša na študentov a tí ho šíria ďalej.
Len úspešná firma má potenciál byť konkurencieschopná a uspokojiť požiadavky svojich zákazníkov – študentov . Vysoká škola
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove si ako moderná súkromná vysoká škola, ktorá flexibilne reaguje na meniacu
sa spoločenskú a hospodársku situáciu a reflektuje reálne požiadavky trhu práce, s cieľom priebežného zvyšovania
zamestnateľnosti svojich absolventov, uvedomuje nevyhnutnosť nadväzovania a udržiavania aktívnych vzťahov s inými
predovšetkým európskymi vysokými školami. Jednou z prvoradých úloh vysokej školy je poskytovať vzdelávanie aj v cudzom
jazyku, preto ponúkame nielen kvalitnú výučbu cudzích jazykov, ale aj výučbu vybraných predmetov v cudzom jazyku. Takto sa
nám dar9 dosahovať kompatibilitu s európskym vysokoškolským vzdelávacím systémom a ďalší kvalitatívny rast v podmienkach
súčasnej globalizovanej reality. Naša vysoká škola sa podľa analýzy INEKO umiestnila na 1. mieste spomedzi vysokých škôl
pôsobiacich na východe Slovenska z hľadiska zamestnateľnosti absolventov.

ŠTUDIJNÉ ODBORY
Medzinárodné podnikanie v obchode a službách(Bc.)
Hospodárska a podnikateľská etika(Bc.)
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol(Mgr.)
Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)
Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)
Naši absolventi sa ľahko uplatňujú nielen na domácom, ale aj na zahraničnom pracovnom trhu. Kvalitu výučby potvrdzuje aj nízky
počet študentov na jedného pedagóga, čo poskytuje väčší priestor na úzku spoluprácu a osobnú komunikáciu s pedagógmi.

Master of Business Administration – MBA, je celosvetovo najprestížnejším
titulom bežne používaným v manažérskej praxi. Master of Business
Administration course predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na
rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý je určený pre
manažérov, členov managementu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a
samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a predovšetkým pre tých,
ktorí chcú získať náskok pred ostatnými. Typickým študentom je manažér
pohybujúci sa už niekoľko rokov v praxi, ktorý chce zlepšiť svoje manažérske
schopnosti a zvýšiť svoju cenu na trhu práce.
Štúdium je jednoročné, rozdelené na dva semestre. Výučba prebieha v mesačných blokoch, takže študent môže nastúpiť na štúdium
počas celého roka. Lektorský tím je zostavený z kvalitných odborníkov, z ktorých sa každý venuje konkrétnej oblasti daného
vzdelávacieho programu. Vďaka ich pomoci sú študenti schopní efektívne aplikovať teoretické znalosti v praxi. Výučba lektorov je
založená na skutočných príkladoch, reálnych projektoch a prípadových štúdiách. Výsledkom a pridanou hodnotou tohto spôsobu
výučby sú cenné návody, rady aj postupy pre skvalitnenie najrôznejších firemných procesov či komunikácie,
využiteľné v každodennej profesijnej praxi.
Štúdium je certifikované International Education Society
London (IES).

www.ismpo.sk

Škola sídli v budove výbornou dopravnou
dostupnosťou. Je vybavená moderným študijným
vybavením ( Wi-fi, počítačová učebňa, elektronická
knižnica – spolupráca s ISM Dortmund). V súčasnosti
je Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove vedeckoinformačným, bibliografickým, koordinačným a
poradenským pracoviskom VŠMP ISM Slovakia v
Prešove. Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove
využíva pre poskytovanie svojich služieb
automatizovaný knižničný informačný systém MaSK,
ktorý získala od Slovenskej národnej knižnice v
Martine. Súborný katalóg sa nachádza na web
stránke školy a je k dispozícii on-line. Implementácia tohto systému posunula knižnicu na novú, kvalitatívne vyššiu úroveň, čo sa
prejavilo najmä v efektivite poskytovania služieb .
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Bakalársky študijný program Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

Magisterský študijný program Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

Profil absolventa : Absolvent dokáže analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov,
v obchodnej prevádzke a fungovaní podnikov obchodu, cestovného ruchu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie
podnikateľských subjektov a implementovať ich. Nadobudne znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi a špecialistami iných
profesií. Vyžaduje to aj znalosti z psychológie, komunikačných a informačných systémov a jazykové kompetencie.
Absolvent odboru má znalosti o podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a o obchodnom podnikaní,
obchodnej prevádzke a obchodných službách. Nachádza uplatnenie ako obchodný prevádzkar a obchodný zástupca v rôznych typoch
podnikov malého a stredného podnikania, ako špecialista v obchodných podnikoch a podnikoch služieb. Je pripravený na úspešné
vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných
podnikateľských funkcií podniku. Vie sa uplatniť aj na miestach kvalitárov i obchodných technológov. Je jazykovo zdatný kooperovať
s partnermi v cudzích jazykoch, čo po vstupe SR do Európskej únie a jeho medzinárodného hospodárskeho trhu je významnou
a nevyhnutnou podmienkou.

Profil absolventa : Absolvent je pripravený aktívne pôsobiť v oblasti aplikovanej etiky nielen v podnikateľskom a obchodnom
prostredí, ale tiež v inštitúciách, ktorých charakter si vyžaduje častú komunikáciu s verejnosťou. Môže sa tiež podieľať na tvorbe
profesionálnych etických kódexov, navrhovať resp. modifikovať ich znenie. Absolvent je pripravený na kompetentný výkon povolania
v oblasti vzťahov s verejnosťou v súkromnom a podnikateľskom sektore ako aj v štátnych, verejných i neziskových organizáciách.
Je schopný pripraviť obchodné a pracovné rokovania
na najvyššej profesionálnej úrovni a reprezentovať
firmy a organizácie smerom k externému prostrediu.
Dokáže pripraviť a realizovať protokol obchodného
rokovania alebo ďalších aktivít v organizáciách
a inštitúciách najrozličnejšieho typu napr. s
obchodnými a nadnárodnými spoločnosťami,
samosprávnymi orgánmi, zastupiteľskými úradmi a
pod.

Uplatnenie absolventov
Možnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v odbore : Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Manažér na strednom stupni riadenia (medzinárodné obchodné spoločnosti, nadnárodné korporácie)
Obchodný zástupca (obchodné a distribučné spoločnosti, poisťovne...)
Obchodný prevádzkar ( obchodné podniky, podniky služieb a cestovného ruchu...)

Bakalársky študijný program Sociálne služby a poradenstvo
Profil absolventa : Absolvent ovláda základy teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva, má znalosti o úlohách štátnej správy,
samosprávnych orgánov, neštátnych a neziskových organizácií v oblasti sociálnej politiky. Je pripravený pre výkon: sociálnoporadenských činností, sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej prevencie, krízovej intervencie, vyjednávania
a zastupovania klienta v hmotnej a sociálnej núdzi,
Uplatnenie absolventov
Možnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v odbore : Sociálne služby a poradenstvo
Sociálno-právny poradca (úrady práce sociálnych vecí a rodiny, komerčná sféra, tretí sektor...)
Sociálny kurátor (odbory sociálnych vecí a rodiny v orgánoch samosprávy - poradenstvo pri výchove detí a odporúčania súdom pri
rozhodnutí o ďalšej výchove detí...)
Špecializovaný personálny poradca (úrady práce sociálnych vecí a rodiny, personálne agentúry...)
Ergoterapeut (edukačné a reedukačné zariadenia, domovy sociálnych služieb...)
Riadiaci pracovník na strednom stupni riadenia (ústavy a zariadenia sociálnych služieb, detské domovy, domovy dôchodcov,
inštitúcie azylového typu...)

Bakalársky študijný program Hospodárska a podnikateľská etika
Profil absolventa : Absolvent dokáže analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov a východiskových
poznatkov disciplín všeobecnej a aplikovanej etiky. Dokáže správne rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a
rozhodovať sa v priestoroch morálnych konfliktov v každodennom praktickom živote ako aj v hospodárskej a podnikateľskej praxi.
Ovláda tiež základy psychológie, sociológie, teórie kultúry a komunikačných techník. Pozná hlavné myšlienkové prúdy v etike. Je
pripravený spolupracovať s manažérmi vo vlastnom odbore, ale aj so špecialistami z iných profesií. Absolvent nájde svoje uplatnenie
vo verejnom i súkromnom sektore predovšetkým v oblasti hospodárskej a podnikateľskej praxe. Vie riešiť kontradiktívne situácie
súvisiace s aplikovaním etických zásad a dokáže sa podieľať na riešení etických dilem súvisiacich s rozširovaním svetového trhu.
Uplatnenie absolventov
Možnosť pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v odbore : Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Špecialista v oblasti aplikovanej etiky, člen nižšieho a stredného manažmentu v oblasti uplatňovania a dodržiavania
etických kódexov v domácom i medzinárodnom obchode
Špecializovaný pracovník v oblasti etiky v štátnej službe a verejnej správe, špecializovaný poradca pre oblasť ľudských
a občianskych práv

Uplatnenie absolventov
PR manažér
Špecialista na obchodný protokol
Etický audítor
Tvorca etických kódexov v súkromnom sektore, medzinárodných inštitúciách Európskej únie, ústredných orgánoch štátnej správy,
úradoch štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, mimovládnych organizáciách.

Magisterský študijný program Sociálne služby a poradenstvo
Absolvent študijného programu Sociálne služby a poradenstvo obohateného o problematiku projektového a sociálneho
manažmentu a tiež sociálno-právneho a sociálno-finančného poradenstva je pripravený aktívne pôsobiť v oblasti sociálnych
služieb a aplikovaného sociálneho poradenstva.
Uplatnenie absolventov
špecializovaný pracovník štátnej a
verejnej správy v inštitúciách Európskej
únie, samostatný špecializovaný
sociálny poradca v manželskom,
rodinnom, kariérovom, azylovom a
terapeutickom poradenstve, odborník
pre problematiku sociálno-právneho a
finančného poradenstva a tiež pre
oblasť probácie a mediácie odborný
riadiaci pracovník na vyšších stupňoch
riadenia v zariadeniach na poskytovanie
socialnych služieb rôzneho typu :
personalnych agentúrach, neziskových
a mimovládnych oganizáciách
vykonávajúcich činnosť v sociálnejj
oblasti a poradenskej činnosti ako aj v
sociálno-terapeutických centrách, odborný garant vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti.

