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POSLANIE FAKULTY
Poslanie fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline je zhromažďovať,
vytvárať a šíriť znalosti, ktoré prispievajú k rozvoju kvality života jednotlivcov, a samotnej
kultúre spoločnosti.
V nadväznosti na historický vývoj vzdelávania, vedy a výskumu nadväzuje fakulta na
vykonávanie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti riadenia rozsiahlych systémov,
predikcie javov v týchto systémoch a v oblasti optimalizácie rozhodnutí súvisiacich s budovaním
a riadením zložitých systémov. Ide o problémy riadenia a optimalizácie prepravy objektov
(tovaru, cestujúcich, informácií), prenosu informácií, spracovania informácií a tvorby
integrovaných interaktívnych informačných systémov na podporu rozhodovania vrátane
ekonomických súvislostí a technického zabezpečenia.
Poslanie v oblasti vedy a výskumu je vo vytvorení prostredia pre tvorivú činnosť fakulty vo
vede a výskume pre zamestnancov a študentov fakulty tak, aby sa univerzitné vzdelávanie
poskytovalo na základe dosiahnutých výsledkov v oblasti vedecko-výskumnej práce fakulty.
Poslaním v oblasti vzdelávania v bakalárskom stupni je príprava odborníkov pre aplikáciu
poznatkov vedy a výskumu v praxi a zároveň pre možnosť pokračovania v štúdiu vo vyšších
stupňoch vzdelávania.
Poslaním v oblasti vzdelávania v inžinierskom stupni vzdelávania je príprava vedúcich
odborníkov v oblasti aplikácii poznatkov vedy a výskumu v praxi, vo vývoji, výskume a vede s
možnosťou pokračovania v štúdiu v doktorandskom štúdiu.
Poslaním v oblasti vzdelávania v doktorandskom stupni vzdelávania je príprava špičkových
odborníkov v oblasti vedy a výskumu s dôrazom na samostatnú tvorivú prácu vo výskume a vede.
Vzdelávanie na všetkých stupňoch sa poskytuje na základe aktívnej účasti vysokoškolských
učiteľov, výskumných pracovníkov, študentov a doktorandov vo vedecko-výskumnej práci.
Študenti sú zapájaní do tvorivej činnosti účasťou na riešení projektových prác, bakalárskych prác,
diplomových a doktorandských prác, ktoré nadväzujú na vedecko-výskumné zameranie
riešiteľských kolektívov fakulty, univerzity a spolupracujúcich organizácií.
Všeobecným poslaním v oblasti vzdelávania je snaha, aby naši absolventi okrem znalostí zo
svojho odboru mali schopnosť:

zvládať a riadiť zmeny,

myslieť strategicky,

komunikovať,

analyzovať a riešiť problémy,

pracovať vo virtuálnych tímoch,

projektovo riadiť alebo akceptovať projektové riadenie,

rýchlo si osvojiť znalosti svojho odvetvia,

rýchlo si osvojiť najnovšie znalosti z oblasti informačno-komunikačných technológií.
Prirodzeným poslaním fakulty je aj transfer najnovších poznatkov vedy a výskumu do praxe
prostredníctvom svojich absolventov a riešením projektov podľa objednávky praxe.

VÍZIA FAKULTY
V nadväznosti na víziu univerzity chceme prispievať významnou mierou k tomu, aby ŽU
bola:










výskumnou univerzitou s medzinárodne rešpektovaným profilom a výskumom,
univerzitou so špičkovou infraštruktúrou,
univerzitou, kde výučba vychádza z najnovších poznatkov vedy a výskumu vrátane
vlastných pôvodných výsledkov a v súlade s trendmi vysokoškolského vzdelávania vo
svete
univerzitou, ktorá bude vnímaná ako špičková univerzita nielen na Slovensku, ale aj v
medzinárodnom, meradle,
univerzitou s významnými partnerstvami s vedecko-výskumnými a vzdelávacími
inštitúciami a priemyslovými partnermi,
univerzitou, ktorej absolventi sú akceptovateľní na trhu práce EÚ.

HODNOTY FAKULTY

