INFORMÁCIE O POČTE PRIJÍMANÝCH UCHÁDZAČOV
NA 1. A 2. STUPEŇ ŠTÚDIA NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
A O ĎALŠÍCH PODMIENKACH PRE PRIJATIE

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Obchodná fakulta EU v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave
EU v Bratislave zastúpená Ústavom medzinárodných programov
Zoznam použitých skratiek:
FŠ – forma štúdia: D – denná forma štúdia, E – externá forma štúdia
T – udeľovaný akademický titul: Bc. – „bakalár“, Ing. – „inžinier“, Mgr. – „magister“
R – štandardná dĺžka štúdia v rokoch
PP – plánovaný počet uchádzačov na prijatie
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NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5;  02/67291255; fax: 02/67291124
e-mail: monika.parakova@euba.sk; http://nhf.euba.sk
Pedagogické pracoviská mimo Bratislavy – Šurany

Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov v ak. roku 2013/2014
1. stupeň štúdia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Bratislava

D

Bc.

3

20

Financie, bankovníctvo a investovanie

Bratislava

D

Bc.

3

160

Financie, bankovníctvo a investovanie

Bratislava

E

Bc.

3

60

Financie, bankovníctvo a investovanie

Šurany

E

Bc.

3

30

Ľudské zdroje a sociálny manažment

Bratislava

D

Bc.

3

30

Ľudské zdroje a sociálny manažment

Bratislava

E

Bc.

3

20

Národné hospodárstvo

Bratislava

D

Bc.

3

90

Národné hospodárstvo

Bratislava

E

Bc.

3

35

Poisťovníctvo

Bratislava

D

Bc.

3

30

Poisťovníctvo

Bratislava

E

Bc.

3

20

Verejná správa a regionálny rozvoj

Bratislava

D

Bc.

3

30

Verejná správa a regionálny rozvoj

Bratislava

E

Bc.

3

20

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Bankovníctvo

Bratislava

D

Ing.

2

90

Bankovníctvo

Bratislava

E

Ing.

2

30

Daňovníctvo a daňové poradenstvo

Bratislava

D

Ing.

2

70

Daňovníctvo a daňové poradenstvo

Bratislava

E

Ing.

2

20

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Bratislava

D

Ing.

2

20

Financie

Bratislava

D

Ing.

2

50

Financie

Bratislava

E

Ing.

2

20

Hospodárska politika

Bratislava

D

Ing.

2

60

Hospodárska politika

Bratislava

E

Ing.

2

20

Medzinárodné financie

Bratislava

D

Ing.

2

20

Poisťovníctvo

Bratislava

D

Ing.

2

20

Poisťovníctvo

Bratislava

E

Ing.

2

20

Sociálny rozvoj a sociálna politika

Bratislava

D

Ing.

2

30

Sociálny rozvoj a sociálna politika

Bratislava

E

Ing.

2

20

Verejná správa a regionálny rozvoj

Bratislava

D

Ing.

2

40

Verejná správa a regionálny rozvoj

Bratislava

E

Ing.

2

20

2. stupeň štúdia
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Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
1.

Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

17. júna – 4. júla 2013

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave (okrem programu Medzinárodné financie) je ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe z nasledovných študijných odborov:


študijný odbor 3.3.1 Národné hospodárstvo



študijný odbor 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj



študijný odbor 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie



študijný odbor 3.3.8 Poisťovníctvo



alebo v príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 Ekonómia a manažment. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do druhého
stupňa štúdia v študijnom programe druhého stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na Národohospodársku
fakultu EU v Bratislave:
a) uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v študijných odboroch 3.3.1, 3.3.5,
3.3.6 a 3.3.8 na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, môže byť prijatý na štúdium druhého
stupňa štúdia v študijnom odbore druhého stupňa štúdia, ktorý nadväzuje na 1. stupeň štúdia, ktorý
ukončil, bez prijímacích skúšok1. Základným kritériom pri výbere uchádzačov je študijný priemer dosiahnutý na 1. stupni štúdia. Poradie uchádzačov na prijatie sa stanoví podľa dosiahnutého študijného
priemeru za celé tri roky štúdia (vážený študijný priemer),
b) uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v niektorom príbuznom študijnom
odbore skupiny 3.3, musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý stupeň štúdia formou testu.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu Medzinárodné financie na druhom stupni štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave je ukončené prvostupňové štúdium.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu Medzinárodné financie na druhom stupni štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave:


uchádzač zo SR, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v niektorom príbuznom
študijnom odbore skupiny 3.3 Ekonómia a manažment, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa
štúdia v študijnom programe Medzinárodné financie bez testu z odborných znalostí,



uchádzač zo zahraničia, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v študijnom odbore
Ekonómia a manažment alebo v príbuznom odbore, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa štúdia v študijnom programe Medzinárodné financie bez testu z odborných znalostí,



uchádzač, ktorý absolvoval prvostupňové štúdium alebo jeho podstatnú časť v anglickom jazyku, získal jazykový certifikát z anglického jazyka s požadovaným hodnotením, alebo je anglický jazyk jeho
materinským jazykom, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa štúdia v študijnom programe Medzinárodné financie bez testu z anglického jazyka.

1

napríklad študent, ktorý ukončil 1. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave v študijnom odbore Verejná správa a regionálny
rozvoj, môže bez prijímacích skúšok pokračovať v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj na 2. stupni štúdia
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Prijímacia skúška na každý študijný program 2. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pozostáva z písomného testu.
Obsah testu pre študijný program Hospodárska politika je tvorený otázkami z problematiky národohospodárskych náuk a hospodárskej politiky Európskej únie.
Obsah testu pre študijný program Sociálny rozvoj a sociálna politika je tvorený otázkami z problematiky
národohospodárskych náuk, sociálneho rozvoja a politiky a teórie a politiky zamestnanosti.
Obsah testu pre študijný program Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika je tvorený otázkami
z problematiky národohospodárskych náuk a dejín ekonomickej teórie.
Obsah testu pre študijný program Verejná správa a regionálny rozvoj je tvorený otázkami z problematiky
národohospodárskych náuk, regionálnej politiky a teórie riadenia a organizácie verejnej správy.
Obsah testu pre študijný program Bankovníctvo je tvorený otázkami z problematiky národohospodárskych náuk, bankovníctva, teórie a politiky podnikateľských financií a verejných financií.
Obsah testu pre študijný program Poisťovníctvo je tvorený otázkami z problematiky národohospodárskych náuk, poisťovníctva, životného poistenia a dejín poisťovníctva.
Obsah testu pre študijný program Financie je tvorený otázkami z problematiky národohospodárskych
náuk, teórie a politiky podnikateľských financií a verejných financií.
Obsah testu pre študijný program Daňovníctvo a daňové poradenstvo je tvorený otázkami z problematiky
národohospodárskych náuk, verejných financií a teórie a politiky podnikateľských financií.
Prijímacia skúška na študijný program Medzinárodné financie na 2. stupeň štúdia na Národohospodárskej
fakulte EU v Bratislave pozostáva z písomného testu odborných znalostí potrebných na štúdium z oblasti
medzinárodných financií a z písomného testu z anglického jazyka.
Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave (ukončil štúdium na
inej vysokej škole, resp. inej fakulte EU v Bratislave), predloží úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške na študijné oddelenie Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.,  02/67291261, 67291221; e-mail: anna.schultzova@euba.sk

Profil absolventa Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijné programy 1. stupňa
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Absolvent študijného programu Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika nadobudne znalosti zo všeobecného ekonomického základu, spojené s počítačovou a jazykovou gramotnosťou, spoločenskými, morálnymi a právnymi aspektmi potrebnými v širokom spektre ekonomických odborností, ako aj špecifické
odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti vhodné pre oblasť masovej komunikácie. Bude schopný analyzovať a pochopiť ekonomické procesy prebiehajúce v makro- a mikro- sfére, posudzovať teoretické
a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej a komunálnej správe, vo
verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov a prezentovať
tieto poznatky prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Absolvent nájde uplatnenie vo
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všetkých formách masovokomunikačných prostriedkov ako ekonomický redaktor, hovorca, analytik, ako
aj vo všetkých druhoch podnikov, spoločností, organizácií a inštitúcií vo verejnom a v súkromnom sektore nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Financie, bankovníctvo a investovanie
Štúdium v tomto študijnom programe je zamerané na jednotlivé predmety v rámci podnikovohospodárskych a národohospodárskych náuk, ako aj na predmety profilujúce štúdium na fakulte v rámci 1. stupňa
štúdia (verejné financie, bankovníctvo, daňovníctvo, poisťovníctvo, finančné trhy) s cieľom pripraviť
odborníkov pre oblasť financií, bankovníctva a investovania, ktorí dokážu analyzovať a riešiť teoretické
a praktické problémy v uvedených oblastiach. Absolventi tohto študijného programu sú pripravení vykonávať vybrané činnosti v bankovej sústave, v inštitúciách finančného trhu, pôsobiť ako finanční ekonómovia v orgánoch a organizáciách štátneho a verejného sektora, ako aj v oblasti súkromného finančného
podnikania.
Ľudské zdroje a sociálny manažment
Absolventi študijného programu Ľudské zdroje a sociálny manažment získajú teoretické i praktické poznatky z národohospodárskych i podnikovohospodárskych náuk, z povinných a výberu voliteľných predmetov zameraných na problematiku financií, poisťovníctva a daňovníctva s dôrazom na otázky sociálneho rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov. Študenti získavajú vedomosti z aktívnej sociálnej politiky, vedia
vypracovať konkrétny sociálny program a orientujú sa na aktiváciu sociálnych subjektov, získajú znalosti
z trhu práce a naučia sa pohybovať na európskom trhu práce. Dokážu pracovať s ľudskými zdrojmi
v rámci zamestnaneckej politiky. Absolventi ovládajú nástroje hospodárskej a sociálnej politiky, sú
schopní analyzovať a riešiť praktické otázky sociálneho charakteru pri manažérskom rozhodovaní, nachádzajú široké uplatnenie na rôznych úrovniach národného hospodárstva, v ústredných orgánoch štátnej
správy, v súkromnom i verejnom sektore ako odborníci na riešenie otázok personálneho manažmentu
a sociálnej politiky v širších súvislostiach.
Národné hospodárstvo
Absolventi, ktorí ukončia štúdium v tomto študijnom programe, majú komplexné znalosti z národohospodárskej problematiky, ovládajú metódy kvantifikácie a vedia tvorivo posudzovať základné súvislosti
v rámci hospodárskej politiky, jej súčastí a možnosti jej aplikácie v praxi. Sú pripravení analyzovať
a špecifikovať problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva a navrhovať a prijímať opatrenia
pre rozhodovacie procesy jednotlivých subjektov riadenia. Absolventi sa uplatnia najmä v ústredných
orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako aj vo veľkých podnikateľských subjektoch.
Poisťovníctvo
Absolvent tohto študijného programu má potrebné poznatky z národohospodárskych a podnikovohospodárskych náuk, ako aj zo všeobecnej a poistnej matematiky, štatistiky, účtovníctva, bankovníctva, daňovníctva a poisťovníctva v takom rozsahu, aby zvládol analyzovať ekonomické situácie v poisťovni a prijímať v tomto smere jednoduchšie manažérske rozhodnutia. Absolventi sú spôsobilí riešiť otázky plánovacieho procesu, účtovníctva a marketingu v poisťovniach. Zároveň sa môžu uplatniť aj v inštitúciách
a organizáciách finančného trhu.
Verejná správa a regionálny rozvoj
Absolvent uvedeného študijného programu je v rámci 1. stupňa štúdia pripravený v súlade s profilom
fakulty a gestorskej katedry. Ovláda základné teórie, pojmy a fakty všeobecného systému ekonómie
a ekonomiky, s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém a dokáže aplikovať teoretické poznatky
pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí subjektov verejnej správy. Absolventi
tohto programu sú schopní systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, majú základné
poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémov a metód riadenia vo verejnej správe. Nachádzajú uplatnenie ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcich sa regionálnym a miestnym rozvojom a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách.
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Študijné programy 2. stupňa
Bankovníctvo
Štúdium v tomto študijnom programe je zamerané na získanie hlbokých teoretických a praktických poznatkov najmä z bankovníctva a menovej politiky (predmety: bankový marketing a manažment, podnikanie komerčných bánk, investičné bankovníctvo, hypotekárne bankovníctvo, bankopoisťovníctvo, finančné
programovanie, medzinárodné financie, menová analýza a prognóza). Absolventi môžu pôsobiť ako špecialisti v centrálnej banke, komerčných bankách, inštitúciách finančného trhu, medzinárodných finančných inštitúciách, ako aj v investičných spoločnostiach a fondoch.
Daňovníctvo a daňové poradenstvo
Absolvent študijného programu Daňovníctvo a daňové poradenstvo nadobudne počas štúdia potrebné
poznatky z financií, bankovníctva a najmä špeciálne znalosti z daňovníctva a daňového poradenstva
(priame dane, nepriame dane, daňová teória a politika, daňové sústavy vybraných štátov, medzinárodné
zdaňovanie, daňové analýzy, kontrola a správa daní, daňové poradenstvo a audítorstvo). Absolvent je
schopný po ukončení štúdia pracovať ako daňový analytik a poradca, riešiť otázky správy daní a činnosti
správcov daní, ako aj analyzovať vývoj daňovej politiky z hľadiska integračných procesov v Európe a vo
svete. Absolventi môžu pôsobiť ako špecialisti na daňovú problematiku na daňových úradoch a riaditeľstvách, v spoločnostiach zameraných na daňové poradenstvo a audítorstvo, ako aj v súkromnom finančnom podnikaní.
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Cieľom štúdia v tomto študijnom programe je príprava vysokokvalifikovaného odborníka – ekonóma
s hlbokými teoretickými vedomosťami a základnými praktickými schopnosťami potrebnými na makro
a mikro úrovni, ktorý zároveň získava teoretické a praktické poznatky potrebné pre prácu novinára. Absolvent uvedeného študijného programu má predpoklady posudzovať a riešiť náročné teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva. Osobitná skupina predmetov rozvíja
schopnosti absolventov pre vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu. Ďalšia skupina predmetov je zameraná na metódy, techniky a tvorbu ekonomických žánrov. Absolventi sa uplatnia vo funkciách vyžadujúcich hlbokú teoretickú orientáciu a analytické makroekonomické schopnosti v centrálnych inštitúciách,
v štátnej správe, vo verejných inštitúciách, na vysokých školách, vo vedeckom výskume a v rôznych medzinárodných inštitúciách. Získané vedomosti a schopnosti môžu taktiež uplatniť ako ekonomickí redaktori v periodikách, v odborných časopisoch a masovokomunikačných prostriedkoch, ako aj hovorcovia
štátnych, súkromných a verejných inštitúcií.
Financie
Absolventi tohto študijného programu sú profilovaní na oblasť podnikateľských, ako aj verejných financií
(teória a politika podnikateľských financií, analýza a prognóza vo financiách, riziko a neistota vo financiách, finančné programovanie, verejné financie, verejné rozpočty, financie verejnoprospešných subjektov, financie územno-správnych celkov, finančná kontrola). V potrebnej miere zvládajú počas štúdia aj
poznatky z bankovníctva a daňovníctva. Absolventi sú pripravení na pôsobenie v praxi ako špecialisti,
finanční ekonómovia pre súkromný a verejný sektor, pre finančný trh a môžu pôsobiť aj ako odborníci na
financie v ústredných orgánoch štátnej správy, ako aj v orgánoch a organizáciách verejnej správy.
Hospodárska politika
Štúdium študijného programu Hospodárska politika je zamerané na prípravu národohospodárov širokého
profilu v rámci súčasných trendov vo vývoji svetovej ekonomiky (globalizácie a integrácie). Absolventi
počas štúdia nadobudnú komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, metód makroekonomickej analýzy a prognózy, ako aj z konkrétnych hospodárskych politík a integračných procesov v Európe a vo svete. Uplatnia sa ako národohospodárski analytici v centrálnych orgánoch štátnej správy, analytici vo finančných inštitúciách, v národných a medzinárodných spoločnostiach, na vysokých školách, vo
výskume, ako aj v redakciách novín, odborných časopisov a v ďalších médiách.
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Medzinárodné financie
Absolvent získa úspešným absolvovaním študijného programu Medzinárodné financie schopnosť kriticky
diskutovať k rôznym problémom teórií v medzinárodných financiách používaných v rôznych súvislostiach pri presadzovaní efektívnych rozhodnutí v oblasti medzinárodných financií. Je schopný samostatne
riešiť interdisciplinárne otázky, systemizovať, analyzovať a kvalifikovane rozhodovať o praktických
a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov aj v medzinárodnom rozsahu. Študijný program je
prakticky orientovaný, zlepšuje schopnosti a skúsenosti, ktoré sú relevantné a najviac oceňované zamestnávateľmi. Možnosť absolvovať 4. semester štúdia na renomovanej univerzite vo Veľkej Británii, resp.
v Spojených štátoch amerických zvyšuje medzinárodnú dimenziu štúdia, ktorú absolvent zužitkuje v súčasnom globálne prepojenom interkultúrnom pracovnom prostredí
Poisťovníctvo
Absolvent tohto študijného programu ovláda problematiku teórie a praxe poisťovníctva, životného, neživotného a zdravotného poistenia, zaistenia, finančnej analýzy v poisťovniach, bankopoisťovníctva, finančného práva a má tak schopnosť riešiť konkrétne otázky z týchto oblastí a samostatne o nich rozhodovať. Absolventi sú pripravení analyzovať a prognózovať ekonomické procesy v poisťovniach, rozhodovať
o aktivitách a ekonomických otázkach činnosti poisťovní, vrátane medzinárodných aspektov vykonávania
dozoru nad poisťovacími inštitúciami, ako aj výskumnú činnosť v inštitúciách finančného trhu. Môžu
pôsobiť ako manažéri v poisťovniach, v medzinárodných finančných inštitúciách, ako aj inštitúciách finančného trhu.
Sociálny rozvoj a sociálna politika
Absolventi študijného programu Sociálny rozvoj a sociálna politika nadobudnú počas štúdia hlboké teoretické a predovšetkým praktické vedomosti, ktoré možno získať cestou povinných a širokého výberu voliteľných predmetov podľa záujmu študentov. Výučba je tu zameraná, okrem predmetov spoločných pre
študijný odbor národné hospodárstvo, predovšetkým na čiastkové oblasti sociálnej politiky, ktorá je stimulujúcim prvkom sociálno-ekonomického rozvoja, na riešenie teoretických i praktických problémov
politiky zamestnanosti, pracovného práva, zdravotnej politiky, sociálnej práce, európskych sociálnych
systémov, kvality života, metodiky tvorby projektov, regionálnej politiky. Okrem uvedených oblastí získa
študent vedomosti aj z problematiky národného hospodárstva. Absolventi sú pripravení pôsobiť v praxi
ako odborníci pre sociálnu oblasť a manažéri v inštitúciách súkromného i verejného sektora, v sociálnych
a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako i medzinárodných
inštitúciách.
Verejná správa a regionálny rozvoj
Absolvent uvedeného študijného programu je odborníkom, ktorý má základné poznatky z ekonomických
teórií a politík, regionálnej ekonomiky a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, ústavného a správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach, analyzovať a vysvetľovať sociálno-ekonomické
procesy v kompetencii verejnej správy, ako aj identifikovať ťažiskové problémy súvisiace s cieľmi európskej regionálnej politiky, vrátane uplatnenia adekvátnych nástrojov jej realizácie. Absolvent študijného
programu môže pôsobiť v medzinárodných inštitúciách, v ústredných, regionálnych a miestnych inštitúciách verejnej správy, verejného a neziskového sektora. Študijný program pripravuje absolventov aj pre
vedeckú a pedagogickú prácu v súlade so zameraním obsahu štúdia.
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OBCHODNÁ FAKULTA EU V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5;  02/67291104; fax: 02/67291149
e-mail: zora.szakalova@euba.sk; http://of.euba.sk
Pedagogické pracoviská mimo Bratislavy
940 01 Nové Zámky, Letomostie 3

 035/6428931; 6428932

955 01 Topoľčany, Bernolákova 28

 038/5324033

Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov v ak. roku 2013/2014
1. stupeň štúdia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu

Bratislava

D

Bc.

3

200

Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu

Bratislava

E

Bc.

3

40

Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu

Nové Zámky

D

Bc.

3

40

Zahraničnoobchodné podnikanie

Bratislava

D

Bc.

3

100

Zahraničnoobchodné podnikanie

Bratislava

E

Bc.

3

20

Zahraničnoobchodné podnikanie

Topoľčany

E

Bc.

3

30

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Obchodný manažment

Bratislava

D

Ing.

2

60

Obchodný manažment

Bratislava

E

Ing.

2

30

Marketingový manažment

Bratislava

D

Ing.

2

60

Marketingový manažment

Bratislava

E

Ing.

2

30

Medzinárodný obchod

Bratislava

D

Ing.

2

90

Medzinárodný obchod

Bratislava

E

Ing.

2

30

Manažment cestovného ruchu

Bratislava

D

Ing.

2

90

Manažment cestovného ruchu

Bratislava

E

Ing.

2

30

2. stupeň štúdia

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

28. augusta 2013

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na Obchodnej
fakulte EU v Bratislave je ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe študijného
odboru Obchodné podnikanie, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3. Ekonómia a manažment, alebo v študijnom odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy,
alebo v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu stanovenom dekanom fakulty.
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Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave sú:
− uchádzačovi, ktorý v roku 2013 absolvuje študijný program 1. stupňa štúdia v odbore 3.3.9 Obchodné
podnikanie na Obchodnej fakulte EU v Bratislave, bude odpustená prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia,
− uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, alebo uchádzač, ktorý absolvoval
študijný program 1. stupňa štúdia v niektorom príbuznom študijnom odbore, musí úspešne vykonať
prijímaciu skúšku na druhý stupeň štúdia takto:
− v študijnom programe Obchodný manažment a Marketingový manažment z odborného písomného
testu z problematiky – marketing, strategický marketing a výskum trhu,
− v študijnom programe Medzinárodný obchod z odborného písomného testu z problematiky – medzinárodný obchod, medzinárodný marketing, zahraničnoobchodná politika,
− v študijnom programe Manažment cestovného ruchu z odborného písomného testu z problematiky
– marketing, základy cestovného ruchu, geografia cestovného ruchu.
Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na Obchodnej fakulte EU v Bratislave (ukončil štúdium na inej vysokej škole, resp. inej fakulte EU v Bratislave), predloží úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu
a vysvedčenia o štátnej skúške na študijné oddelenie Obchodnej fakulty najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Peter Drábik, PhD.,  02/67291126; e-mail: pr.of@euba.sk

Profil absolventa Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijné programy 1. stupňa
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu
Absolventi študijného programu Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu dokážu analyzovať problémy
a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov, v obchodnej prevádzke a vo fungovaní
podnikov obchodu, cestovného ruchu a služieb, navrhovať riešenia pre optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Nachádzajú uplatnenie ako obchodní prevádzkari a obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov, ako špecialisti v obchodných podnikoch a podnikoch služieb. Vedia sa uplatniť na miestach kvalitárov i obchodných technológov.
Zahraničnoobchodné podnikanie
Absolventi študijného programu Zahraničnoobchodné podnikanie ovládajú základy medzinárodného
podnikania, princípy obchodného podnikania v Európskej únii, podstatné princípy, nástroje a fakty o fungovaní zahraničnopodnikateľských subjektov a o ich obchodných aktivitách, dokážu navrhovať efektívne
prevádzkové a podnikateľské procesy v oblasti zahraničnoobchodných činností. Nachádzajú svoje uplatnenie ako členovia manažérskych tímov na strednej úrovni riadenia v organizáciách realizujúcich zahraničnoobchodnú činnosť a medzinárodnopodnikateľské aktivity.
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Študijné programy 2. stupňa
Obchodný manažment
Absolventi študijného programu Obchodný manažment dokážu analyzovať a hodnotiť komplexné problémy riadenia obchodných systémov. Získavajú poznatky a vedomosti z aplikácie súboru kvantitatívnych
a kvalitatívnych metód v rozhodovaní, v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných subjektov
na trhu, z uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Dokážu riadiť širokú sieť externých
zdrojov dodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, medzičlánkov, podnikov služieb, ako aj riadiť
obchodné procesy z hľadiska prispôsobovania marketingovému prostrediu. Nachádzajú uplatnenie na
pozíciách manažérov nákupu, manažérov predaja, produktových manažérov, špecialistov pre obchod,
spotrebiteľskú politiku, či distribúciu.
Marketingový manažment
Absolventi študijného programu Marketingový manažment získavajú hlboké poznatky z oblasti uplatnenia marketingových nástrojov a tvorby marketingových koncepcií. Dokážu špecifikovať, navrhovať
a implementovať komplexné riešenia v oblasti všetkých zložiek marketingového mixu. Nachádzajú
uplatnenie na pozíciách marketingových manažérov, marketingových analytikov, špecialistov na marketingovú komunikáciu, ktorí riadia procesy zmien, týkajúce sa technológie, podnikovej kultúry, intrapodnikových a interpodnikových vzťahov vo väzbe na vývoj trhu.
Medzinárodný obchod
Absolventi študijného programu Medzinárodný obchod získavajú poznatky vytvárajúce predpoklady pre
úspešné zvládnutie komplexu všeobecnejších vedomostí zo svetovej ekonomiky, z medzinárodného obchodu, zo stratégie a taktiky medzinárodného podnikania, z medzinárodného marketingu, ako aj tendencií
vývoja konkrétnych medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít. Sú spôsobilí vykonávať profesiu
manažéra v oblasti realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií vo firmách, finančných inštitúciách, decíznej sfére a štátnej službe. Vykonávajú všetky výkonné, prípadne manažérske
funkcie v predmetnej oblasti, poznajú metódy realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných
operácií.
Manažment cestovného ruchu
Absolventi študijného programu Manažment cestovného ruchu sú kvalifikovaní manažéri cestovného
ruchu schopní riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu. Získavajú vedomosti
z ekonomiky cestovného ruchu, kontrolingu v podnikoch cestovného ruchu, manažmentu a marketingu
cestovného ruchu, práva cestovného ruchu, integračných procesov v cestovnom ruchu, ako aj manažérskej komunikácie. Sú spôsobilí vykonávať profesiu manažéra podniku či regiónu cestovného ruchu.
Uplatnia sa na strednom a vrcholovom stupni riadenia podnikov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu,
v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
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FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EU V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1/b, 852 32 Bratislava 5;  02/67295709; fax: 02/67295181
e-mail: msediva@euba.sk; www.fhi.sk/sk

Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov v ak. roku 2013/2014
1. stupeň štúdia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Hospodárska informatika

Bratislava

D

Bc.

3

100

Hospodárska informatika

Bratislava

E

Bc.

3

15

Manažérske rozhodovanie a informačné technológie

Bratislava

D

Bc.

3

100

Manažérske rozhodovanie a informačné technológie

Senica

E

Bc.

3

15

Účtovníctvo

Bratislava

D

Bc.

3

120

Účtovníctvo

Bratislava

E

Bc.

3

15

Účtovníctvo

Púchov

E

Bc.

3

15

Účtovníctvo

Žarnovica

E

Bc.

3

15

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Aktuárstvo

Bratislava

D

Ing.

2

25

Manažérske rozhodovanie a informačné technológie

Bratislava

D

Ing.

2

70

Manažérske rozhodovanie a informačné technológie

Bratislava

E

Ing.

2

30

Operačný výskum a ekonometria

Bratislava

D

Ing.

2

50

Štatistické metódy v ekonómii

Bratislava

D

Ing.

2

25

Účtovníctvo a audítorstvo

Bratislava

D

Ing.

2

150

Účtovníctvo a audítorstvo

Bratislava

E

Ing.

2

50

2. stupeň štúdia

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

2. júla 2013

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FHI EU v Bratislave
je ukončený 1. stupeň štúdia v príslušnom študijnom programe.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FHI EU v Bratislave sú:
− všetci uchádzači o 2.stupeň štúdia dennou a externou formou sú povinní absolvovať všetky časti prijímacej skúšky, respektíve dokladovať splnenie požiadaviek na odpustenie písomnej časti prijímacej
skúšky. Dekan môže odpustiť písomnú časť prijímacej skúšky absolventom 1. stupňa štúdia na
FHI EU v Bratislave, ktorí dosiahli celkový študijný priemer v akademickom roku 2012/2013 počas
1. stupňa štúdia nižší alebo rovný priemeru podľa jednotlivých študijných programov nasledovne:
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− študijný program Aktuárstvo (pre absolventov študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie, Hospodárska informatika) – študijný priemer nižší alebo rovný 2,20,
− študijný program Manažérske rozhodovanie a informačné technológie (pre absolventov študijného
programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie, Hospodárska informatika) – študijný
priemer nižší alebo rovný 2,20,
− študijný program Operačný výskum a ekonometria (pre absolventov študijného programu Manažérske
rozhodovanie a informačné technológie, Hospodárska informatika) – študijný priemer nižší alebo rovný 2,20,
− študijný program Účtovníctvo a audítorstvo (pre absolventov študijného programu Účtovníctvo) –
študijný priemer nižší alebo rovný 1,80,
− študijný program Štatistické metódy v ekonómii (pre absolventov študijného programu Manažérske
rozhodovanie a informačné technológie, Hospodárska informatika) – študijný priemer nižší alebo rovný 2,20.
Prijímacia skúška pozostáva z písomných testov z odborných predmetov pre vybraný študijný program.
Tézy prijímacích skúšok a ďalšie informácie budú zverejnené v marci 2013 na www.fhi.sk/sk.
Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky doručiť na študijné oddelenie FHI
EU v Bratislave overenú fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FHI EU v Bratislave).
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.,  02/67295717; fax: 02/67295181; e-mail: soltes@euba.sk

Profil absolventa Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijné programy 1. stupňa
Hospodárska informatika
Absolventi študijného programu Hospodárska informatika študijného odboru Hospodárska informatika
získajú komplexné poznatky z ekonomickej teórie a konkrétne skúsenosti z práce s výpočtovou technikou. Budú schopní pracovať so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, podieľať sa na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú znalosti z podnikania tak, že sa dokážu vysporiadať s agendami na zriadenie firmy
ako aj jej prevádzkovanie a ďalší rozvoj. Získajú základné poznatky z hospodárskych procesov na rôznych riadiacich úrovniach. Uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej
správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatných podnikateľov. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí
majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné
technológie v praxi.
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie
Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie dokážu riešiť základné ekonomické problémy vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a
finančných organizáciách (včítane poisťovní), ziskových a neziskových inštitúciách. Absolventi majú
osvojené princípy a metódy tímovej práce, majú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, ma12

nažmente a o makroekonomických súvislostiach a vzájomných vplyvoch mikro- a makro- sféry. Absolventi vedia pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií (databázy) pomocou
matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití PC. Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie ovládajú spôsob získavania potrebných informácií pre
základné ekonomické analýzy, využiť matematicko-štatistické analytické nástroje, ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledky a implementovať ich do praxe.
Účtovníctvo
Absolventi študijného programu Účtovníctvo majú poznatky z národohospodárskych náuk a podnikovohospodárskych náuk, ktoré tvoria základ teórie ekonomických disciplín a v ktorých si osvojili základné
ekonomické pojmy a vzťahy. Majú tiež znalosti z práva, manažmentu, marketingu, daňovníctva, ovládajú
matematiku a štatistiku v rozsahu, ktorý využívajú v práci samostatného účtovného pracovníka. Odborný
profil absolventa formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej
závierky a automatizácie účtovníctva. Absolventi majú tendenciu hľadať uplatnenie v súkromnom sektore, vo verejnom sektore aj v štátnom sektore v útvaroch zaoberajúcich sa účtovníctvom a jeho automatizáciou a sú schopní samostatne tvorivo riešiť metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch organizácií. Vedia sa uplatniť aj na daňových úradoch a vo finančnej správe, dokážu riešiť konkrétne problémy
praxe z oblasti účtovníctva.
Študijné programy 2. stupňa
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie
Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie na druhom stupni
štúdia nájdu na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie, využívania kvantitatívnych metód
a vedomostí z výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, bankách a poisťovniach, na burzách, v
inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Jeho prednosťou je spojenie tak výrobných poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne analýzy, ako
aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových produktov, ale
aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Absolventi sú ekonómovia – informatici, ktorí sú na
základe kvantitatívnych ekonomických analýz schopní analyzovať, navrhovať, realizovať a prevádzkovať
informačné systémy v ekonomických objektoch a verejnej správe, ako aj analyzovať a vyhodnocovať
informačné toky v ekonomických systémoch, riadiť projektantské a programátorské tímy a interdisciplinárne komunikovať s manažérmi – používateľmi informačných systémov.
Operačný výskum a ekonometria
Štúdium študijného programu Operačný výskum a ekonometria študijného odboru Kvantitatívne metódy
v ekonómii prehlbuje všeobecné ekonomické poznatky základného štúdia ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovni výrobných
a nevýrobných firiem. Základom špecializácie je modelový prístup a kvantitatívne metódy v prostredí
informačných systémov. Štúdium poskytuje systematické poznatky pre jednotlivé etapy využitia metodologického aparátu operačného výskumu a ekonometrie pri riešení ekonomických problémov: od analýzy
problému, cez konštrukciu ekonomicko-matematického modelu a identifikáciu úloh, výber metód pre
riešenie identifikovaných úloh až po riešenie úloh s využitím adekvátneho softvéru a verifikácia výrokovej schopnosti v procese ekonomického rozhodovania. Absolventi majú na základe získaných poznatkov
z ekonomickej teórie a vedomostí z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení
analytických a rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a obchodných firmách,
v bankách a v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod.
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Aktuárstvo
Študijný program Aktuárstvo poskytuje študentom teoretické poznatky z kvantitatívnych metód používaných v rozhodovacích ekonomických procesoch, a to najmä matematicko-štatistických metód a ich uplatnenia vo finančníctve (banky, burzy…), v poisťovníctve (životné i neživotné poisťovne, maklérske spoločnosti…), v dôchodkovom zabezpečení (Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové poisťovne, štátna
správa…), pri investičnom riadení (správcovské a investičné spoločnosti…) i v mnohých ďalších oblastiach, ktoré sa venujú kontrole, oceňovaniu a riadeniu rôznych rizík (orgány dohľadu, audítorské spoločnosti a pod.). Absolventi študijného programu získajú kvalifikáciu aktuára, ktorá sa vyžaduje najmä v
poisťovníctve (Zákon číslo 95/2002 Z. z.) na funkciu zodpovedného aktuára v poisťovni. Obsah štúdia
korešponduje s obsahom štúdia „Actuarial Science“ vo Veľkej Británii, a tiež so štandardami aktuárskeho
vzdelávania Groupe Consultatif a IAA.
Účtovníctvo a audítorstvo
Absolventi študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo ovládajú teoreticko-metodologické problémy
ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných disciplín. Sú
schopní pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v podnikateľskej i nepodnikateľskej sfére v podmienkach trhovej ekonomiky. Absolventi druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo majú okrem poznatkov z finančného účtovníctva aj poznatky z účtovníctva bánk,
poisťovní, rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí, manažérskeho účtovníctva, daňového účtovníctva a medzinárodného účtovníctva. Získavajú tiež poznatky z audítorstva, konsolidovanej účtovnej
závierky, medzinárodného finančného manažmentu a interného auditu. Absolventi inžinierskeho štúdia sa
uplatnia v riadiacich a metodických funkciách v účtovníctve, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly a po získaní predpísaných praktických skúseností a ďalšej nadväzujúcej príprave a vykonaní
zákonom stanovej skúšky sú schopní úspešne vykonávať audítorskú činnosť, daňové poradenstvo a funkcie v inštitúciách finančného trhu.
Štatistické metódy v ekonómii
Absolvent tohto študijného programu ovláda tak ekonomické vedné disciplíny ako aj kvantitatívne metódy v ekonómii, najmä širokú škálu matematických a štatistických metód so zameraním na ich aplikáciu
v ekonomickej a sociálnej oblasti. Štúdium poskytne absolventovi metodické poznatky zo širokej škály
štatistických analytických postupov a techník, ako aj poznatky o možnostiach a podmienkach ich aplikácie, najmä v hospodárskej, sociálnej, demografickej resp. v ďalších oblastiach. Absolvent má dostatočné
schopnosti a zručnosti pre využívanie programových analytických štatistických systémov (SAS, SPSS,
Statgraphics...), bez ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých štatistických metód v ekonomických
a sociálnych analýzach. Získa profesionálnu prípravu vysokoškolsky vzdelaného ekonóma – štatistika,
ktorá mu umožní uplatniť sa v ústredí štátnej štatistiky, najmä v profesiách metodika tvorby štatistických
ukazovateľov, analytika v oblasti národohospodárskych analýz, v regionálnych orgánoch štátnej štatistiky, v inštitúciách hospodárskej praxe, podnikoch, finančných ústavoch, rezortoch, v inštitúciách výskumu
a v inštitúciách terciálnej sféry.
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FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5;  02/67295514; fax: 02/67295184
e-mail: eva.kovacova@euba.sk; www.euba.sk

Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov v ak. roku 2013/2014
1. stupeň štúdia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Ekonomika a manažment podniku

Bratislava

D

Bc.

3

350

Ekonomika a manažment podniku

Bratislava

E

Bc.

3

90

Finančný manažment

Bratislava

D

Bc.

3

100

Finančný manažment

Bratislava

E

Bc.

3

40

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Ekonomika podniku

Bratislava

D

Ing.

2

70

Ekonomika podniku

Bratislava

E

Ing.

2

40

Manažment a ekonomické znalectvo

Bratislava

D

Ing.

2

45

Manažment výroby a logistika

Bratislava

D

Ing.

2

45

Personálny manažment podniku

Bratislava

D

Ing.

2

60

Podnikové financie

Bratislava

D

Ing.

2

90

Podnikové financie

Bratislava

E

Ing.

2

90

Všeobecný manažment

Bratislava

D

Ing.

2

70

Všeobecný manažment

Bratislava

E

Ing.

2

70

2. stupeň štúdia

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

28. augusta 2013

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave
je ukončený 1. stupeň štúdia v niektorom študijnom programe študijných odborov 3.3.16 Ekonomika
a manažment podniku, alebo 3.3.13 Finančný manažment, resp. v príbuznom študijnom odbore v rámci
podskupiny študijných odborov 3.3 Ekonómia a manažment.
V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, môže mu dekan fakulty po prijatí na 2. stupeň štúdia určiť vykonanie diferenčných skúšok.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave sú:
-

uchádzač, ktorý absolvoval na FPM EU v Bratislave študijný program 1. stupňa štúdia, má odpustenú
prijímaciu skúšku,

-

uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, musí úspešne vykonať prijímaciu
skúšku na 2. stupeň štúdia formou písomného testu, ktorého obsah tvoria otázky a úlohy v rozsahu
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vybraných predmetov 1. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave. Ide o tieto predmety: Manažment,
Podnikové hospodárstvo, Podnikové financie, Nákladový controlling (Kalkulácie a rozpočty), Riadenie ľudských zdrojov, Firemné plánovanie, Finančno-ekonomická analýza podniku, Manažment výroby. Dekan FPM EU v Bratislave má právomoc rozhodnúť o ich prijatí s ohľadom na výsledky prijímacej skúšky a disponibilnú kapacitu.
Tézy k príprave na prijímaciu skúšku vrátane zoznamu študijnej literatúry obdrží uchádzač súčasne s pozvánkou.
Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky doručiť na študijné oddelenie
FPM EU v Bratislave overenú fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na prijatie bez prijímacích skúšok a uchádzači, ktorí neukončili štúdium
na FPM EU v Bratislave, aj overenú fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Peter Markovič, PhD.,  02/67295512; fax: 02/67295184; e-mail: peter.markovic@euba.sk

Profil absolventa Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijné programy 1. stupňa
Ekonomika a manažment podniku
Cieľom výchovy študentov na študijnom programe bakalárskeho štúdia Ekonomika a manažment podniku je získať schopnosť ekonomicky myslieť, predvídať nové javy a tendencie, organizovať a riadiť firmu,
podnikať v medzinárodnom priestore a ovládať metódy vedenia ľudí. Absolvent študijného odboru bude
odborne pripravený z oblasti teórie a praxe podnikového manažmentu a podnikovej ekonomiky tak, aby
dokázal analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché
manažérske rozhodnutia.
Finančný manažment
Cieľom výchovy študentov v študijnom programe bakalárskeho štúdia Finančný manažment je získať
schopnosť ekonomicky myslieť, analyzovať a riadiť podnikové financie. Absolvent študijného programu
získa základné poznatky z oblasti národohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, matematiky, štatistiky, účtovníctva, informatiky, psychológie a základných oblastí podnikových financií. Môže sa uplatniť i vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom
a inštitúciami finančného trhu a zahraničím.
Študijné programy 2. stupňa
Všeobecný manažment
Študijný program inžinierskeho štúdia Všeobecný manažment pripravuje odborníkov pre riadiace funkcie
v podnikoch, pre výkon ktorých sa vyžadujú všeobecné, prierezové a univerzálne teoretické a praktické
vedomosti – manažér univerzalista. Študijný program je vhodný pre študentov, ktorí majú predpoklady
a ambície zastávať stredné a vyššie manažérske funkcie.
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Personálny manažment podniku
Študijný program inžinierskeho štúdia Personálny manažment podniku má interdisciplinárny charakter
a pripravuje absolventov pre útvary riadenia ľudských zdrojov (manažér špecialista) na pozície personálnych manažérov, resp. odborných pracovníkov personálnych útvarov vo výrobných, obchodných i finančných organizáciách. Môžu sa uplatniť aj vo sfére poradenstva pre malé a stredné podniky.
Ekonomika podniku
Študijný program inžinierskeho štúdia Ekonomika podniku pripravuje ekonomických manažérov pre
stredné a vyššie manažérske funkcie, na ekonomických útvaroch podnikov bez ohľadu na ich veľkosť,
vlastníctvo alebo právne formy.
Manažment výroby a logistika
Absolvent študijného programu inžinierskeho štúdia Manažment výroby a logistika nájde uplatnenie
v podnikaní vo výrobe, pri organizácii výrobnej stratégie podniku, príprave novej produkcie, v obsluhe
výroby, povýrobných službách, v manažmente kvality a logistických procesoch podniku (manažér špecialista).
Manažment a ekonomické znalectvo
Absolvent tohto študijného programu ovláda metódy a postupy manažérskej práce, ako aj metódy a postupy znaleckej činnosti. Pozná funkcie a zdroje manažmentu, dokáže modelovať procesy manažmentu, je
schopný riešiť ekonomické, finančné a manažérske väzby fungovania podniku. Má znalosti na vedenie
zložitých tímov odborníkov, ako aj na samostatné vedenie veľkých projektov. Je schopný tvoriť a realizovať podnikovú stratégiu. Ovláda problematiku podnikových financií, tvorby finančných plánov, dokáže
riadiť a organizovať finančné procesy podniku smerujúce k rastu hodnoty podniku. Znalosti o metódach
a postupoch stanovenia všeobecnej hodnoty podniku mu umožňujú všestranné využitie, tak v rôznych
stupňoch manažérskych funkcií, tak v odbornej práci podnikového ekonóma, ako aj v špecifickej práci
v znaleckých organizáciách.
Podnikové financie
Študijný program inžinierskeho štúdia Podnikové financie je orientovaný na zvládnutie moderných oblastí podnikových financií, finančných trhov, finančných inovácií na týchto trhoch, medzinárodných financií
a vybraných oblastí práva. Študijný program pripravuje absolventov, ktorí nájdu uplatnenie vo finančných
útvaroch podnikov zodpovedných za finančné investície spravujúcich portfólia cenných papierov, ako
i v maklérskych spoločnostiach a v ďalších inštitúciách finančného trhu.
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FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EU V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5;  02/67295457; fax: 02/67295112
e-mail: emilia.novakova@euba.sk; dusan.mrva@euba.sk; http://fmv.euba.sk

Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov v ak. roku 2013/2014
1. stupeň štúdia
Medzinárodné ekonomické vzťahy
2. stupeň štúdia
Hospodárska diplomacia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Bratislava

D

Bc.

3

140

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Bratislava

D

Ing.

2

120

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave s výnimkou zloženia
predmetov prijímacej skúšky (okrem matematiky, základov ekonómie a ekonomiky aj dva cudzie jazyky
podľa ponuky fakulty na rovnakej vedomostnej úrovni).

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

28. júna 2013

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave je ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy, alebo
v príbuznom ekonomickom študijnom odbore. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekankou fakulty.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave sú:
− štátna skúška z odborného predmetu v cudzom jazyku (angličtina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština alebo nemčina) so zameraním na medzinárodné ekonomické vzťahy. Absolvovanie štátnej
skúšky z odborného predmetu v cudzom jazyku je neodpustiteľná podmienka,
− uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v odbore Medzinárodné ekonomické
vzťahy s celkovým váženým študijným priemerom do 2,00 vrátane, môže byť prijatý na štúdium 2.
stupňa štúdia bez prijímacích skúšok,
− uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia bez prijímacích skúšok, musí úspešne vykonať prijímaciu
skúšku na 2. stupeň štúdia v študijnom programe Hospodárska diplomacia z odborného písomného
testu z problematiky svetovej ekonomiky, medzinárodných hospodárskych vzťahov a Európskej únie.
Všetci uchádzači o štúdium 2. stupňa štúdia musia najneskôr 14. júna 2013 doručiť na študijné oddelenie
FMV overenú fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) a uchádzači, ktorí
neskončili štúdim na FMV EU v Bratislave, aj overenú fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia
o štátnej skúške a potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky odborného predmetu v cudzom jazyku.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Dušan Mrva;  02/67295457, fax: 02/67295112; e-mail: dusan.mrva@euba.sk
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Profil absolventa Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijný program 1. stupňa
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Absolventi študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy majú poznatky z mikroekonómie
a makroekonómie, hospodárskej politiky, práva, financií, účtovníctva, medzinárodného obchodu, svetovej
ekonomiky, marketingu, základov manažmentu a plynule ovládajú minimálne jeden z nasledujúcich cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky. Sú spôsobilí využívať všeobecné poznatky z vyššie uvedených disciplín ako odborní pracovníci v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva.
Absolvent študijného programu Medzinárodné ekonomické vzťahy v prvom stupni štúdia získa všeobecné teoretické poznatky z vyššie uvedených disciplín, na základe ktorých je spôsobilý vykonávať funkciu
odborného pracovníka v organizáciách špecifikovaných v predchádzajúcej časti.
Študijný program 2. stupňa
Hospodárska diplomacia
Absolvent študijného programu Hospodárska diplomacia v druhom stupni štúdia získa prehlbujúce poznatky z jednotlivých tém jadra študijného odboru, na základe ktorých je spôsobilý vykonávať špecializované odborné činnosti.
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FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5;  02/67295225; fax: 02/67295146
e-mail: dekfaj@euba.sk; http://www.euba.sk/sk/faj

Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov v ak. roku 2013/2014
1. stupeň štúdia
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
2. stupeň štúdia
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Bratislava

D

Bc.

3

110

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Bratislava

D

Mgr.

2

30

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave s výnimkou zloženia
predmetov prijímacej skúšky (okrem základov ekonómie a ekonomiky aj dva cudzie jazyky – anglický a
nemecký jazyk, anglický a francúzsky jazyk, anglický a španielsky jazyk, nemecký a francúzsky jazyk,
nemecký a španielsky jazyk na rovnakej vedomostnej úrovni).

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

1. – 3. júla 2013

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave je úspešné absolvovanie 1. stupňa štúdia študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia alebo absolvovanie 1. stupňa štúdia v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky
a kultúry. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia
vykonať diferenčné skúšky v rozsahu stanovenom dekanom fakulty.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave sú:
− úspešné absolvovanie prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia.
Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v študijnom programe Cudzie jazyky
a interkultúrna komunikácia s celkovým váženým študijným priemerom do 1,75 vrátane, môže byť prijatý
na štúdium druhého stupňa štúdia bez prijímacích skúšok.
Uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, alebo uchádzač, ktorý absolvoval
študijný program prvého stupňa štúdia v niektorom študijnom programe študijného odboru 2.1.32 Cudzie
jazyky a kultúry, musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý stupeň štúdia. Prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti (preklad odborného ekonomického textu z cudzieho do slovenského jazyka, čítanie s porozumením) a ústnej časti (diskusia na tému z oblasti akademického jazyka), ktorých obsah zodpovedá vedomostnej úrovni bakalárskeho stupňa štúdia. Prijímacia skúška sa vykonáva v oboch jazykoch,
teda v anglickom aj nemeckom.
Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave (ukončil štúdium
na inej vysokej škole, resp. inej fakulte EU v Bratislave), predloží úradne overenú fotokópiu dodatku
k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške na študijné oddelenie Fakulty aplikovaných jazykov najneskôr
v deň konania prijímacej skúšky.
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Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
PhDr. Ildikó Némethová, PhD.,  02/67295219; fax: 02/67295146; e-mail: ildiko.nemethova@euba.sk

Profil absolventa Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijné programy 1. a 2. stupňa
Študijný program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je študijným programom 1. a 2. stupňa štúdia. Prevažná časť štúdia sa uskutočňuje v anglickom a nemeckom jazyku, prípadne v ďalších vybraných
jazykoch, ako sú francúzsky a španielsky jazyk. Jeho absolvent získa základné teoretické poznatky
z ekonómie, práva a iných spoločenskovedných disciplín, patričný stupeň komunikatívnej kompetencie a
poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie, ako aj poznatky o reáliách krajín študovaných jazykov. V profile absolventa sa kombinuje kompetencia výbornej znalosti jazykov, kultúry a spoločenskoekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a znalosti z oblasti ekonomických, podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva. Fakulta aplikovaných jazykov pripravuje prekladateľov,
tlmočníkov, interkultúrnych mediátorov, odborníkov na komunikáciu v interkultúrnej hospodárskej praxi,
kulturológov, euroúradníkov a pod.
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PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
Tajovského 13, 041 30 Košice;  055/7223111; fax: 055/6230620
e-mail: tatiana.frankovicova@euke.sk; http://www.euke.sk
Pedagogické pracoviská fakulty mimo Košíc
071 01 Michalovce, Masarykova 9;  056/6431333; e-mail: maria.barnova@euke.sk; http://www.eumi.sk

Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov v ak. roku 2013/2014
1. stupeň štúdia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Ekonomika a manažment podniku

Košice

D

Bc.

3

140

Ekonomika a manažment podniku

Košice

E

Bc.

3

25

Ekonomika a manažment podniku

Michalovce

D

Bc.

3

30

Ekonomika a manažment podniku

Michalovce

E

Bc.

3

25

Košice

D

Bc.

3

30

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Finančné riadenie podniku

Košice

D

Ing.

2

210

Finančné riadenie podniku

Košice

E

Ing.

2

60

Obchodné podnikanie
2. stupeň štúdia

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

28. augusta 2013

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa na PHF EU v Bratislave je
ukončenie 1. (bakalárskeho) stupňa štúdia v študijnom programe študijného odboru 3.3.16 Ekonomika
a manažment podniku, resp. v príbuznom študijnom odbore. Uchádzač, ktorý absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do druhého stupňa štúdia v študijnom programe druhého stupňa štúdia vykonať
diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom fakulty.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na PHF EU v Bratislave sú:
− uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika
a manažment podniku alebo 3.3.9 Obchodné podnikanie s celkovým študijným priemerom (vrátane
štátnej skúšky) do 2,00 vrátane na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa bez prijímacích skúšok a na takú formu štúdia
a pedagogické pracovisko, ktoré uviedol vo svojej prihláške ako 1. v poradí,
− uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu alebo uchádzač, ktorý absolvoval
študijný program prvého stupňa štúdia v príbuznom študijnom odbore podskupiny 3.3 na inej fakulte,
musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý stupeň štúdia písomnou formou. Obsah prijímacej
skúšky tvoria otázky a úlohy Účtovníctva a Ekonomiky a manažmentu podniku v rozsahu štátnej
skúšky na bakalárskom štúdiu. Tézy k príprave na prijímaciu skúšku, vrátane zoznamu študijnej literatúry, obdrží uchádzač spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku 1 mesiac pred jej konaním. Tézy k príprave na prijímaciu skúšku budú zároveň zverejnené aj na webovej stránke fakulty – www.euke.sk
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− uchádzač z PHF EU, ktorý vykonal štátnu bakalársku skúšku v akademickom roku 2006/2007 –
2012/2013 bude prijatý na štúdium na základe bodového hodnotenia štátnej bakalárskej skúšky.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.;  055/7223111, fax: 055/6230620, e-mail: alena.basistova@euke.sk

Profil absolventa Podnikovohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Študijné programy 1. stupňa
Ekonomika a manažment podniku
Absolventi študijného programu Ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania
podnikového procesu. Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti
z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. spoločné
podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.
Obchodné podnikanie
Absolventi študijného odboru Obchodné podnikanie dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov, v obchodnej prevádzke a fungovaní podnikov obchodu, cestovného ruchu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventi musia mať znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi a špecialistami
iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti z psychológie, komunikácie a informačných systémov. Absolventi
nachádzajú uplatnenie ako obchodní prevádzkari a obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov, ako
špecialisti v obchodných podnikoch a podnikoch služieb. Sú pripravení na úspešné vykonávanie celého
spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných podnikateľských funkcií podniku. Vedia sa uplatniť na miestach kvalitárov i obchodných technológov.
Študijný program 2. stupňa
Finančné riadenie podniku
Absolventi tohto študijného programu dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti
nielen z operatívneho riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký
stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie. Môžu vykonávať rôzne
manažérske funkcie vrcholového stupňa riadenia podniku ako manažér univerzalista i špecialista.

23

EU V BRATISLAVE – ÚSTAV MEDZINÁRODNÝCH PROGRAMOV
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5;  fax: 02/67295163
e-mail: marta.nagyova@euba.sk

Celouniverzitné študijné programy, na ktoré bude EU v Bratislave prijímať
uchádzačov v ak. roku 2013/2014
EU v Bratislave ponúka uchádzačom o štúdium v 2. stupni štúdia celouniverzitné študijné programy, ktoré sa vyučujú v cudzích jazykoch.
2. stupeň štúdia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Bratislava/Halle

D

Ing.

2

30

Medzinárodný manažment

Bratislava

D

Ing.

2

30

Manažment predaja

Bratislava

D

Ing.

2

30

Medzinárodný finančný manažment

Študijný program Medzinárodný finančný manažment je akreditovaný ako celouniverzitný študijný program 2. stupňa štúdia v rámci študijného odboru Finančný manažment a je zabezpečovaný EU v Bratislave
v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu v Nemecku. Štúdium sa uskutočňuje
v nemeckom jazyku. Štúdium v rámci 1. roka štúdia sa uskutočňuje na EU v Bratislave, štúdium v rámci
2. roka sa uskutočňuje na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu.
Študijný program Medzinárodný manažment je akreditovaný ako celouniverzitný študijný program 2.
stupňa štúdia v rámci študijného odboru Manažment. Štúdium sa uskutočňuje v anglickom jazyku.
Študijný program Manažment predaja je akreditovaný ako celouniverzitný študijný program 2. stupňa
štúdia v rámci študijného odboru Obchod a marketing a je zabezpečovaný EU v Bratislave v spolupráci
s Univerzitou Pierre Mendès France v Grenoble vo Francúzsku. Štúdium sa uskutočňuje vo francúzskom
jazyku.

Informácie o podávaní prihlášok a termínoch prijímacej skúšky
Študijný program Medzinárodný finančný manažment
Termín na podanie prihlášky:

15. apríl 2013

Termín konania prijímacej skúšky:

25. jún 2013

Študijné programy Medzinárodný manažment a Manažment predaja
Termín na podanie prihlášky:

15. apríl 2013

Termín výberového konania pre uchádzačov zo zahraničia:
Termín výberového konania pre uchádzačov zo SR:

13. - 17. máj 2013
17. jún - 4. júl 2013
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Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Študijný program Medzinárodný finančný manažment
Základnou podmienkou prijatia na štúdium celouniverzitného študijného programu Medzinárodný finančný manažment je ukončený 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na niektorej fakulte EU v Bratislave, resp. na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. O štúdium
tohto študijného programu sa môžu uchádzať aj uchádzači, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského
vzdelávania na fakultách s ekonomickým zameraním iných vysokých škôl a univerzít, ak ich absolvované
predmety sú kompatibilné s predmetmi spoločného základu štúdia na EU v Bratislave.
Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium tohto študijného programu je úspešné vykonanie prijímacej
skúšky.
Okrem povinných príloh prihlášky musí uchádzač predložiť overené fotokópie certifikátov o absolvovaní
jazykovej prípravy z nemeckého jazyka.
Prijímacia skúška na tento študijný program pozostáva z písomných testov z predmetov:
– makroekonómia,
– mikroekonómia,
– nemecký jazyk.
Zoznam literatúry na prijímacie skúšky na študijný program Medzinárodný finančný manažment bude
zverejnený na internetovej stránke tohto študijného programu: http://nemeckofonne.euba.sk/prijimaciekonanie/.
Študijné programy Medzinárodný manažment a Manažment predaja
Prijímanie na tieto študijné programy sa bude uskutočňovať výberovým konaním.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium celouniverzitných študijných programov Medzinárodný manažment a Manažment predaja je ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe študijného odboru príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore. Na celouniverzitné študijné programy vyučované v cudzom jazyku „Manažment predaja“ a „Medzinárodný manažment“ sa môžu prihlásiť uchádzači zo zahraničia, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia v študijných programoch z oblasti ekonómie a manažmentu (napr. manažment, obchodné podnikanie, financie) alebo z príbuzných oblastí (napr.
cestovný ruch) alebo uchádzači zo SR, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia v študijných programoch z podskupiny študijných odborov 3.3 Ekonómia a manažment alebo z príbuzných študijných odborov.
Základným kritériom pri výbere uchádzačov je študijný priemer dosiahnutý na 1. stupni štúdia.
V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, môže mu byť po prijatí na 2. stupeň štúdia
určené vykonanie diferenčných skúšok.
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