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Súlad s odborom 

Študijný program zahŕňa celý obsah študijného odboru., t.j. obsahuje všetky témy. Okrem toho 

obsahuje v rámci povinne voliteľných predmetov alternatívne možnosti výberu. Cieľom študijného 

programu je vytvoriť jasnú líniu predmetov, výsledkom ktorej bude absolvent s výbornými znalosťami 

a zručnosťami informatického charakteru. 

 

Profil absolventa 

Ciele vzdelávania 

Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti 

študijného odboru. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých špecifických oblastí študijného 

odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových 

poznatkov v oblasti informatiky, v spolupráci s odborníkmi na didaktiku vrátane problematiky 

vyučovania informatiky. 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. 

Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri 

riešení problémov v oblasti informatiky. Prakticky ovláda zvolené metódy vedeckého výskumu a 

používa ich pri hľadaní nových poznatkov, technológií a dôležitých systémových väzieb. Je schopný 

formulovať výsledky výskumu a dosahuje medzinárodné uznanie. Na základe svojich výstupov a zistení 

dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa 

podmienkach. Samostatne nachádza riešenia aj komplexných problémov a prezentuje samostatne 

výsledky výskumu a vývoja pred vedeckou komunitou a odbornou komunitou v Slovenskej republike aj 

v zahraničí. Dokáže koordinovať tím v príslušnom odbore. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické 

aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. 

Výstupy vzdelávania 

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia informatiky dokážu vykonávať výskum s vysokou 

mierou tvorivosti  a samostatnosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal hlboké znalosti 

jednak z niektorej z teoretických a tiež z niektorej z aplikačných oblastí informatiky. Absolvent môže 

budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií informačných technológií. Absolvent študijného 

odboru Informatika (3. stupeň) má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí 

informatiky na úrovni súčasného stavu svetového výskumu, tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, 

vie analyzovať a riešiť neštandardné problémy informatického charakteru a riešenia aplikovať v praxi. 

Absolvent študijného odboru Informatika (3. stupeň)  získa schopnosť analyzovať neštandardné 

systémy a problémy z hľadiska súčasného stavu výskumu vo svete. Absolvent študijného odboru 



Informatika (3. stupeň) dokáže samostatne vedecky pracovať a viesť odborný a vývojový tím, sleduje 

najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňa svoje znalosti na úrovni súčasného stavu vo 

svete. 


