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Prax študentov VŠ podľa študijných plánov   

• Zo študijných plánov 
jednotlivých 1735 študijných 
programov (mimobratislavských 
vysokých škôl, analyzovaných v 
rámci projektu Vysoké školy ako 
motory rozvoja vedomostnej 
spoločnosti),  odbornú prax, ako 
súčasť štúdia, uvádza 761 ŠP 
(43,9 %). 

 

 

• Zvyšných 974 študijných 
programov odbornú prax nemá, 
alebo dané informácie v rámci 
zverejnených študijných plánov 
neuvádza. 



Prax študentov VŠ podľa študijných plánov 

 

Najviac študijných programov s 

odbornou praxou uvádzajú tieto 

mimobratislavské vysoké školy: 

 

• Univerzita Konštantína 

filozofa v Nitre - 126 

• Prešovská Univerzita - 122 

• Univerzita Mateja Belu v 

Banskej Bystrici - 105  

 

(!) Táto informácia indikuje 

hlavne praxe pedagogických 

odborov prípadne 

zdravotníckych, neviaže sa 

masívne na praxe v podnikoch 

 



Prax študentov VŠ podľa výsledkov 

prieskumu  

V rámci projektov Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, 

realizovaného na 25 vysokých školách a projektu Mapovania spolupráce VŠ a 

podnikov/organizácií s dôrazom na praktické vzdelávanie študentov (realizovanom na 

ostatných 17 VŠ, teda so zahrnutím bratislavských VŠ) prostredníctvom dotazníkového 

prieskumu bolo oslovených spolu 2674 študijných programov.  

 

 

Počet vyplnených dotazníkov: 1172 

 



Povinná prax študentov podľa prieskumu VŠ  

• 60 % z 1172 študijných programov, ktoré reagovali na dotazník rozoslaný v rámci 

prieskumu uvádza, že študentská prax je povinná.  



Povinná prax študentov podľa prieskumu VŠ  

• Len 42 % ŠP zameraných na technické vedy má študentskú prax povinnú 

 



Prax študentov podľa prieskumu VŠ  

• Nepovinnú prax s možnosťou získania kreditov uvádza 171 študijných programov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Pri technických vedách uvádza nepovinnú prax s možnosťou získania kreditov len 15 % 

študijných programov. 



Identifikované spolupráce študijných 

programov s podnikmi 

S podnikovou sférou na Slovensku spolupracujú prevažne študijné   programy zamerané 

na technické   vedy. 
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Spolupráca ŠP so zameraním na technické vedy 

s podnikmi podľa klasifikácie SK NACE  

Hlavnými oblasťami 
pôsobnosti podnikov 
spolupracujúcich so 
ŠP zameranými na 
technické vedy sú: 

 

• Priemyselná výroba 

• Odborné, vedecké 
a technické činnosti 

• Informácie 
a komunikácia 

• Dodávka elektriny, 
plynu, pary a 
studeného vzduchu 

• Veľkoobchod 
a maloobchod; 
oprava motorových 
vozidiel a  
motocyklov  

• Doprava a 
skladovanie 

• Stavebníctvo 

 


