
INŽINIERSTVO KVALITY PRODUKCIE (IKP) 
KOMBINOVANÁ FORMA VZDELÁVANIA 

 

Čo je kombinovaná metóda?  

- štúdium určené pre pracujúcich, 

- štúdium v štandardnej dĺžke 2 roky (4 semestre), 

- štúdium 1 deň v týždni, 

- štúdium je bezplatné! 

 

Prečo IKP? 

- o absolventov študijného programu IKP je v priemyselnej praxi veľký záujem, 

- ako absolvent IKP môžeš pracovať na pozícii inžiniera, manažéra, audítora, kontrolóra či 

technika kvality vo výrobnej alebo nevýrobnej organizácii, 

- ukončenie štúdia s registrovaným certifikátom – Interný audítor kvality (po splnení podmienok), 

- študenti IKP sú vyhľadávaní priemyselnou praxou už počas štúdia, kedy môžu aplikovať teóriu v 

praxi, získavať praktické skúsenosti a finančne si prilepšiť (tzv. Trainee program), 

- prednášky aj odborníkov z praxe, 

- možnosť rozvíjať svoje praktické zručnosti v reálnej praxi, 

- riešenie diplomovej práce výhradne v praxi. 

 

Názory našich absolventov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIHLÁS SA NA ŠTÚDIUM EŠTE DNES: 

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais 

Študijný program IKP je ideálnou voľbou pre cieľavedomých mladých ľudí s túžbou presadiť sa a niečo dokázať. 
Počas štúdia sme na IKP mali úžasný benefit v podobe interaktívnych prednášok odborníkov z praxe (prevažne 
automotive) z oddelenia kvality. Práve kontakt s praxou nám vytvoril reálny pohľad do sveta riadenia kvality. 
Medzi najväčšie pozitíva štúdia IKP je neutíchajúci záujem o profesiu kvalitára zo strany praxe, ktorá je natoľko 
vysoká, že prax ma záujem už o študentov kvality. Ja osobne som už 1. ročníku inžinierskeho štúdia mala 
možnosť pracovať v automobilovej spoločnosti na pozícii inžiniera kvality. Hneď v prvom roku vďaka služobným 
cestám precestovala Európu, absolvovala niekoľko odborných školení pre rozšírenie praktických znalostí. To 
všetko by bez štúdia na IKP nebolo možné... 

Nikola Harvanová (Ushin Slovakia) 

Študijný program IKP poskytuje veľmi kvalitnú prípravu v problematike riadenia kvality vo výrobných ale aj 
nevýrobných organizáciách. Katedra disponuje veľmi skúseným a odborne zdatným kolektívom učiteľov, ktorí 
sledujú nepretržite nové trendy v oblasti riadenia kvality. Veľkým pozitívom sú pozývané prednášky odborníkov 
z praxe, ktorí zdieľajú tak svoje osobné skúsenosti počas svojej kariéry, ako aj odborné znalosti v oblasti riadenia 
kvality. V rámci tohto štúdia majú možnosť študenti absolvovať zahraničnú stáž na univerzite, ale aj vo výrobných 
organizáciách cez program Erasmus. Túto možnosť som využil aj ja a jeden semester som strávil na univerzite 
v Nemecku a ako interný doktorand som mal možnosť absolvovať stáž vo Volkswagene v Portugalsku. Z osobnej 
skúsenosti môžem potvrdiť, že absolventi IKP sú veľmi žiadaní na slovenskom trhu práce s nadštandardným 
platovým ohodnotením a potenciálnym kariérnym rastom. Moja skúsenosť zo zahraničných pobytov mi otvorila 
cestu k môjmu prvému zamestnaniu v KIA Motors Slovakia. V súčasnosti už pracujem v spoločnosti Jaguar Land 
Rover na pozícii Senior Quality Leader... 

Lukáš Kamenický (Jagur Land Rover) 

Základy problematiky riadenia kvality, ktoré som začal nadobúdať v študijnom programe IKP sa mi úspešné 
podarilo pretaviť do praxe. Bez týchto znalostí je v aktuálnej dobe veľmi ťažké presadiť sa v automobilovom 
priemysle (ale aj akomkoľvek inom). Som veľmi vďačný za poskytnutú podporu zo strany katedry počas 
programu “Trainee” v organizácií pôsobiacej v automobilovej výrobe. Na predmetoch ako Systém manažérstva 
kvality alebo Akreditácia, certifikácia, audit som získal teoretické poznatky, ako aj praktické zručnosti, ktoré som 
dokázal v praxi ďalej rozvíjať. Dnes, po šiestich rokoch praxe môžem povedať, že podporné nástroje kvality a 
štatistika sa stávajú dennou realitou a bez ich schopnosti používania by som na oddelení kvality neuspel. 
Vyzdvihujem snahu katedry viesť svojich študentov k samostatnosti pri vytváraní a obhajovaní semestrálnych 
projektov. Mnoho krát čerpám z týchto skúseností nadobudnutých počas štúdia IKP. Tento študijný program je 
pre tých, ktorým záleží na osobnom presadení sa v pracovnom živote a baví ich neustále sa učiť novým veciam... 

Martin Spišiak (Magneti Marelli Slovakia) 

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

