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BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - MANAŽMENT

Očakávate od svojej budúcej kariéry len tie najvyššie méty? Chcete preto urobiť kus poctivej  práce a naučiť 
sa to najdôležitejšie zo súčasného podnikania a riadenia? Ak áno, zvoľte si bakalárske externé štúdium u 
nás na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a získajte tak vysokoškolské vzdelanie! Náš 
bakalársky študijný program MANAŽMENT Vás naučí tvorivo manažérsky myslieť a ovplyvňovať budúcnosť 
seba a ostatných. 
Naši pedagógovia Vás naučia:
- ako lepšie riadiť podnikové procesy a podnik, v ktorom pracujete, 
- ako lepšie viesť tím ľudí, ktorého ste členom alebo lídrom,
- ako motivovať seba a kolegov tak, aby zo seba dosiahli maximum a zažili úspech,
- ako zdokonaľovať informačné, ekonomické, výrobné a marketingové procesy v podniku,
- a ešte omnoho, omnoho viac.
Ak Vám na Vás záleží, bude aj nám záležať na Vás, a vytvoríme spolu skvelých PARTNEROV.

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Chcete sa posunúť vo svojej kariére vyššie? Chýba Vám manažérsky a informačný background? Ak áno, 
zvoľte si inžinierske externé štúdium na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a získajte 
tak vysokoškolské vzdelanie II. stupňa! Náš inžiniersky študijný program INFORMAČNÝ MANAŽMENT Vám 
ponúka vedomosti a zručnosti v oblasti:
- manažérskeho rozhodovania a komunikácie,
- medzinárodného manažmentu a marketingu,
- projektového a procesného manažmentu,
- manažérskych informačných systémov,
- riadenia a organizovania pracovníkov v podniku,
- a ešte omnoho, omnoho viac.
Ak ste pripravený akcelerovať Vašu kariéru a rozšíriť si vzdelanie, sme tu pre Vás. Záleží len na Vás,    
rozhodnite sa správne a myslite na svoju BUDÚCNOSŤ.
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Fakulta riadenia a informatiky (FRI) je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom 
nezávislé hodnotenia, ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov.
Osobitosť fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste     
ponúkajú špičkové vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva a manažmentu. Kombinácia 
uvedených oblastí vzdelávania a výskumu podporená zanietenými a kompetentnými odborníkmi vytvára 
predpoklady, ktoré zabezpečujú udržateľný úspech fakulty. 

V akademickom roku 2016/2017 sa otvára


