PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Prihlášku na štúdium študijných programov na niektorej z fakúlt EU v Bratislave môžu uchádzači posielať poštou po 1.

januári 2012.

ADRESY NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Adresa na podávanie prihlášok na štúdium študijných programov na EU v Bratislave a jej fakultách (pre bratislavské fakulty):

Názov príslušnej fakulty/pracoviska
Ekonomická univerzita v Bratislave
(prihláška na štúdium)
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5
Adresa na podávanie prihlášok na štúdium študijných programov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach:

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave
(prihláška na štúdium)
Tajovského 13
041 30 Košice

NÁLEŽITOSTI A PRÍLOHY PRIHLÁŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Uchádzači o štúdium študijného programu na prvom stupni štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách si
podávajú prihlášku:
− elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú na stránke www.euba.sk po 1. januári 2012),
− tlačenou formou (na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium – bakalárske – prvý
stupeň.
EU v Bratislave odporúča uchádzačom prednostne podávať elektronickú prihlášku. EU v Bratislave akceptuje iba elektronickú prihlášku podanú výhradne prostredníctvom Akademického informačného systému aplikovaného na EU v Bratislave.
Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu príslušnej
fakulty aj riadne vyplnenú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej prihlášky,
resp. na tlačive pre podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium) a uhradí znížený poplatok vo
výške 28 €. Uchádzač, ktorý si podá prihlášku iba v tlačenej podobe, uhradí poplatok vo výške 38 €.

V prihláške na prvý stupeň štúdia uchádzač uvedie:
− akademický rok 2012/2013,
− požadované osobné údaje,
− názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
− názov študijného programu, o ktorý má záujem,
− formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
− metódu štúdia (prezenčná),
− v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program do nasledujúcich riadkov,
− cudzí jazyk, z ktorého má záujem robiť prijímaciu skúšku (podľa požiadavky a ponuky jednotlivých
fakúlt) – na Fakulte medzinárodných vzťahov uvedie dva cudzie jazyky, z ktorých má záujem robiť
prijímaciu skúšku, uchádzač o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov uvedie kombináciu dvoch
cudzích jazykov podľa ponuky fakulty),
− rok maturitnej skúšky,
− kód strednej školy,
− druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu,
− študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy,
− na tretej strane prihlášky uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole,
− nalepením priloží doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
− dátum a prihlášku podpíše.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou zdravotnou spôsobilosťou je
povinný priložiť príslušný doklad.
Uvedenie údajov o štúdiu na strednej škole (výsledky štúdia a maturitnej skúšky) sa nevyžaduje.
Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov prvého stupňa na viacerých fakultách EU v Bratislave musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok v uvedenej výške.
Neúplné prihlášky sa vrátia na doplnenie. Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a príslušná fakulta ich uchádzačom vráti.
Prílohu prihlášky na prvý stupeň štúdia tvorí:
− stručný životopis uchádzača,
− u uchádzačov, ktorí maturovali v roku 2011 a skôr, aj úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu.
Originály vysvedčení sa nebudú preberať.
EU v Bratislave a jej fakulty nepotvrdzujú uchádzačom príjem prihlášky.
Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.
Všetci uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia sú povinní vykonať prijímaciu skúšku
zo všetkých jej častí.
Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na prvý stupeň štúdia pošle príslušná fakulta EU v Bratislave
prihláseným uchádzačom pozvánku a požiadavky na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov.
Na EU v Bratislave a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu prvého stupňa
štúdia iba uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania.

