Zásady prijímacieho konania
na Fakultu podnikového manažmentu EU v Bratislave
na akademický rok 2019/2020

Bratislava 2018

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.

Podľa § 109 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov môžu
fakulty Ekonomickej univerzity prijímať študentov len na štúdium akreditovaných študijných
programov.

2.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium na FPM do 1. ročníka absolvujú prijímacie konanie na 1.,
2. a 3. stupeň štúdia iba na akreditované študijné programy.

3.

Všetci absolventi bakalárskeho štúdia FPM končiaci štúdium v akademickom roku 2018/2019
alebo skôr, resp. absolventi iných príbuzných bakalárskych študijných programov, ktorí budú
mať záujem pokračovať na inžinierskom štúdiu od akademického roka 2019/2020, sa musia
prihlásiť na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia.

4.

Všetci absolventi inžinierskeho štúdia FPM končiaci štúdium v akademickom roku 2018/2019
alebo skôr, resp. absolventi iných príbuzných inžinierskych študijných programov, ktorí budú
mať záujem pokračovať na doktorandskom štúdiu od akademického roka 2019/2020, sa musia
prihlásiť na štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia.

Článok 2
Podávanie prihlášok na štúdium na 1. a 2. stupeň štúdia
1.

Uchádzači o štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave si podávajú
elektronické prihlášky do 31. marca 2019, uchádzač o 2. stupeň štúdia do 30. apríla 2019.

2.

V prihláške uvedie uchádzač:
- akademický rok 2019/2020,
- požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a
štátne občianstvo, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v
SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, že mu bolo pridelené ministerstvom vnútra, údaje o
predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní),
- názov fakulty,
- 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
fakulty),
- rok maturitnej skúšky,
- kód strednej školy,
- druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu,
- študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy,
- prospech dosiahnutý na strednej škole,
- na tretej strane prihlášky uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole,
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou zdravotnou
spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný zaslať príslušné doklady na
adresu fakulty, najneskôr do 30. apríla 2019.
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3.

Každý uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov viacerých fakúlt
Ekonomickej univerzity v Bratislave musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a
zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok v uvedenej výške.

4.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v termíne podá elektronickú
prihlášku, uhradí poplatok.

5.

Na prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia je uchádzač povinný priniesť úradne overenú
fotokópiu maturitného vysvedčenia, bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu. Originály
vysvedčení sa nebudú preberať. Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia mimo FPM EU v
Bratislave, sú povinní predložiť úradne overený diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o
štátnej skúške.

6.

Najneskôr tri týždne pred konaním prijímacej skúšky na 1. a 2. stupeň štúdia budú prihláseným
uchádzačom zaslané požiadavky na prijímaciu skúšku.

7.

Poplatok za prijímacie konanie na 1. a na 2. stupeň štúdia je 32,- Eur. Poplatok za prijímacie
konanie na študijný program Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) je 60,- Eur.
Poplatok za prijímacie konanie na študijný program Všeobecný manažment (v anglickom jazyku)
je 60,- Eur.

8.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení
prihlášky zo strany uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej
skúšky zo závažných dôvodov, môže písomne požiadať dekana fakulty o vrátenie časti poplatku.
Žiadosť s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch musí byť doručená na študijné
oddelenie fakulty do termínu konania prijímacích skúšok, t.j. do 31. 5. 2019 (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky). Dekan môže schváliť vrátenie alikvotnej časti poplatku, maximálne do výšky
8,- EUR.

9.

Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie sú dôležité tieto údaje - IBAN: SK47 8180 0000 0070
0008 0671; Konštantný symbol: 0308; variabilný symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomítka);
špecifický symbol: 1040003.

Článok 3
Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia
1.

Základnou podmienkou pre prijatie na 1. stupeň štúdia na FPM je úplné stredné vzdelanie
alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. Uchádzač, ktorý nepreukáže
splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť na
štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

2.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Fakulte
podnikového manažmentu (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu
Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku), ktorí absolvujú test Všeobecných
študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj
test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS)
zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z
každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.
Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok možno absolvovať v priebehu akademického
roka 2018/2019 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Testy je možné absolvovať
viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač
vykonať najneskôr do 30. 4. 2019.
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3.

Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v
danej hranici percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky zo všetkých predmetov prijímacej
skúšky. Prijímacej skúšky sa musí zúčastniť uchádzač, ktorý si podal prihlášku na študijný
program Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku).

4.

Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia sa koná 10.-14. júna 2019. Náhradný termín prijímacej
skúšky nebude stanovený. Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia na Fakulte podnikového
manažmentu EU v Bratislave pozostáva z písomných testov:
- zo všeobecných študijných predpokladov,
- z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov z ponuky fakulty - anglický, nemecký,
ruský, francúzsky, slovenský, španielsky alebo taliansky jazyk.
Cudzinci (okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Zahraniční
uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať
prijímaciu skúšku z iného ako slovenského jazyka podľa ponuky fakulty.

5.

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho
špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho
špecifické potreby. O forme a spôsobe vykonania prijímacej skúšky rozhoduje dekan príslušnej
fakulty EU v Bratislave

6.

FPM prijme pre akademický rok 2019/2020 na študijné programy 1. stupňa štúdia nasledovné
počty študentov:
Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a manažment podniku
Finančný manažment

– denná forma v slovenskom jazyku
– denná forma v anglickom jazyku
– denná forma

- 300 študentov
- 30 študentov
- 70 študentov

7.

Ak počet uchádzačov na niektorý zo študijných programov nedosiahne taký počet, ktorý fakulta
plánuje prijať na daný študijný program, môže dekan príslušnej fakulty rozhodnúť o prijatí
uchádzačov na daný študijný program bez vykonania prijímacej skúšky.

8.

Minimálne 14 dní pred konaním prijímacej skúšky na prvý stupeň štúdia pošle fakulta
prihláseným uchádzačom pozvánku a požiadavky na prijímacie skúšky z jednotlivých
predmetov.

9.

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že
absolvujú medzinárodný študijný program podľa § 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. International
Baccalaureate program – IB program), sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, že splnia
podmienky pre prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o prijatí
dostanú až po predložení dokladu o maturitnej skúške vykonanej podľa tohto programu a ktorý
sa považuje za rovnocenný s maturitným vysvedčením podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

10.

Začiatok písomných testov je o 9,00 hodine a predpokladaná doba trvania je do 11,00 hodiny.
Predpokladané ukončenie prijímacej skúšky sa uskutočňuje oznámením výsledkov písomných
testov písomnou formou na výveskách pri dverách miestností, v ktorých sa prijímacie skúšky
konali a prostredníctvom Akademického informačného systému (ďalej „AiS2“), a to vždy po
14,00 hodine.

11.

Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej
techniky (skenovanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované
vyhodnocovanie) a to iba na základe identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po
vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransformujú do databázy uchádzačov a pre
každého uchádzača sa automaticky vypočíta súčet bodov zo všetkých testov.
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12.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 100 bodov (spolu
za prijímaciu skúšku 200 bodov). Súčet získaných bodov zo všetkých častí prijímacej skúšky sa
použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov.

13.

Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky sa na fakulte vytvorí z uchádzačov, poradie tak, že
číslo 1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s
minimálnym počtom bodov.

14.

Dekan fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem
uvedením v prihláške na štúdium na prvom mieste. V prípade voľných kapacít, môže dekan
fakulty prijať uchádzača na študijný program fakulty, uvedený na druhom alebo treťom mieste.

15.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

16.

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie
vydal, t.j. dekanovi FPM, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

17.

O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z.

18.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa
zúčastniť zápisu podľa pokynov, ktoré obdržia písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

19.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov
informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v určenom čase neposkytne,
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium. Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého
študijného programu, sú povinní sa zúčastniť zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou
formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Článok 4
Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia
1.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia Fakulty
podnikového manažmentu je ukončené štúdium 1. stupňa 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.

2.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia Fakulty
podnikového manažmentu:
a. uchádzač, ktorý absolvoval na FPM EU v Bratislave študijný program 1. stupňa štúdia má
odpustenú prijímaciu skúšku,
b. uchádzač, ktorý nesplnil podmienku podľa predchádzajúceho bodu (1. stupeň štúdia
absolvoval na inej fakulte EU v Bratislave alebo na inej vysokej škole) alebo uchádzač, ktorý
absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v niektorom príbuznom študijnom odbore
podskupiny 3.3 musí sa podrobiť prijímacej skúške na 2. stupeň štúdia formou písomného
testu, ktorého obsah tvoria otázky a úlohy v rozsahu vybraných predmetov 1. stupňa štúdia
na FPM. Ide o tieto predmety
* Manažment,
* Podnikové hospodárstvo,
* Podnikové financie,
* Nákladový controlling,
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*
*
*
*

Riadenie ľudských zdrojov,
Firemné plánovanie,
Finančná analýza podniku,
Manažment výroby.

3.

Tézy k príprave na prijímaciu skúšku vrátane zoznamu študijnej literatúry obdrží uchádzač
súčasne s pozvánkou.

4.

Všetci uchádzači (s výnimkou absolventov FPM) musia najneskôr do dňa konania riadneho
alebo náhradného termínu prijímacej skúšky doručiť na Študijné oddelenie FPM:
úradne overenú fotokópiu diplomu (Bc.),
úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu,
úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške,
u uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia
výpis výsledkov 1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej
uchádzači 1. stupeň študovali.
Originály požadovaných dokumentov sa nebudú preberať. Uchádzači, ktorí nepreukážu do
termínu konania prijímacej skúšky na druhý stupeň štúdia splnenie základných podmienok pre
prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, môžu
byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o prijatí obdržia až po preukázaní
splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

−
−
−
−

5.

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením
− platnej pozvánky,
− preukazu totožnosti,
− úradne overenej fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške o
ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia v prípade, ak tak neurobili už predtým.

6.

Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia sa koná dňa 24. júna 2019.

7.

FPM príjme pre akademický rok 2019/2020 na študijné programy 2. stupňa štúdia nasledovné
počty študentov:
Všeobecný manažment – denná forma v slovenskom jazyku
Všeobecný manažment – denná forma v anglickom jazyku
Všeobecný manažment – externá forma
Ekonomika podniku – denná forma
Manažment výroby a logistika – denná forma
Manažment a ekonomické znalectvo – denná forma
Personálny manažment podniku – denná forma
Podnikové financie – denná forma

8.

- 50 študentov
- 25 študentov
- 70 študentov
- 70 študentov
- 35 študentov
- 30 študentov
- 50 študentov
- 70 študentov

Uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 1. stupeň vysokoškolského štúdia na
zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické
účely, ktoré mu vydá EU v Bratislave. Toto rozhodnutie predloží najneskôr pri prezencii na
prijímaciu skúšku. O uznanie požiada uchádzač písomne EU v Bratislave v dostatočnom
časovom predstihu. K žiadosti priloží originál alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní
vydaný zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný preklad uvedeného dokladu; overenú
fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto
výpisu; overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný
preklad tohto dodatku. Žiadosť je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické
oddelenie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Rozhodnutie vydá EU v Bratislave po
posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný študijný program.
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EU v Bratislave po predložení vyššie uvedených
dokladov automaticky, ak sa jedná o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má
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SR uzavretú bilaterálnu dohodu na akademické účely (ČR, Maďarsko, Poľsko, Nemecko,
Chorvátsko, Rumunsko) a ak sa jedná o rovnaké alebo príbuzné študijné programy, aké sa
poskytujú na EU v Bratislave.
9.

Začiatok písomných testov je o 9,00 hodine a predpokladaná doba trvania je do 10,30 hodiny.
Predpokladané ukončenie prijímacej skúšky vyhlásením výsledkov písomných testov je po 14,00
hodine.

10.

Dekan fakulty menuje na zabezpečenie prijímacieho konania pracovné komisie a prijímaciu
komisiu.

11.

Z odborného testu prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 150 bodov. Uchádzač
úspešne vykoná test, ak získa minimálne 100 bodov. Počet bodov sa použije na vytvorenie
kvalitatívneho poradia uchádzačov.

12.

Ak uchádzač nevykoná úspešne test, nevyhovel na prijímacej skúške a nemôže byť zaradený do
kvalitatívneho poradia uchádzačov o prijatie na štúdium.

13.

Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške
vyhoveli, poradie tak, že číslo 1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov (150) a najvyššie
poradové číslo získa uchádzač s minimálnym počtom bodov.

14.

Počet získaných bodov oznámi fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky.

15.

O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan fakulty na
základe celkového počtu prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy (podľa čl. 4,
ods. 7).

16.

Dekan fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem
uvedením v prihláške na štúdium. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale
z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, môže dekan fakulty
prijať na iný študijný program fakulty, v ktorom sú voľné kapacity. Ak nevykoná úspešne
prijímaciu skúšku dostatočný počet uchádzačov, o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan
fakulty podľa ďalšieho kvalitatívneho poradia týchto uchádzačov.

17.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 14 dní od ukončenia prijímacích skúšok.
Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

18.

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie
vydal, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

19.

O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z.

20.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium na Fakultu podnikového manažmentu EU, sú povinní
sa osobne zúčastniť zápisu podľa pokynov, ktoré obdržia písomnou formou spolu s
rozhodnutím o prijatí.

21.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov
informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká
mu právo zapísať sa na štúdium.

7

Článok 5
Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia
1.

Uchádzači o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave podávajú
elektronickú prihlášku.

2.

Termín na podávanie elektronických prihlášok na študijný program FPM je do 10. júna 2019.

3.

V prihláške uchádzač o doktorandské štúdium uvedie:
• meno a priezvisko, tituly, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu
trvalého bydliska, korešpondenčnú adresu, národnosť, štátne občianstvo, číslo
občianskeho preukazu / osobného dokladu,
• číselný kód a názov študijného programu doktorandského štúdia,
• tému zvolenej dizertačnej práce, meno a priezvisko školiteľa,
• formu štúdia, na ktorú sa podáva prihláška.

4.

Uchádzač o doktorandské štúdium je povinný zaslať na adresu fakulty 3 exempláre návrhu
projektu dizertačnej práce (vypracovaného podľa prílohy) a úradne overené fotokópie diplomu
(Ing.), dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške za 2. stupeň štúdia, a to najneskôr do
10. júna 2019.

5.

Poplatok za prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia je 32,- Eur. V prípade, že sa uchádzač
nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, môže písomne požiadať dekana
fakulty o vrátenie časti poplatku. Žiadosť s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch
musí byť doručená na študijné oddelenie fakulty do termínu konania prijímacích skúšok, t.j. do
21. 6. 2019 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Dekan môže schváliť vrátenie alikvotnej časti
poplatku, maximálne do výšky 8,- Eur.

6.

Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie sú dôležité tieto údaje - IBAN: SK47 8180 0000 0070
0008 0671; Konštantný symbol: 0308; variabilný symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomítka);
špecifický symbol: 1040003.

7.

Uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole,
predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu vydá EU
v Bratislave. O uznanie požiada uchádzač písomne EU v Bratislave v dostatočnom časovom
predstihu. K žiadosti priloží originál alebo overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaný
zahraničnou vysokou školou (diplom) a
preklad uvedeného dokladu vyhotovený
prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva
spravodlivosti SR (ďalej len „zoznam“), overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a
vykonaných skúškach a preklad tohto výpisu urobený prekladateľom zapísaným v zozname,
overenú kópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad
tohto dodatku urobený prekladateľom zapísaným v zozname. Žiadosť je potrebné podať na
adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddelenie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

8.

Najneskôr 10 dní pred konaním prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia pošle fakulta prihláseným
uchádzačom pozvánku na prijímaciu skúšku.

9.

Na štúdium študijného programu tretieho stupňa štúdia možno na fakulte zapísať iba
uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania.

10.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na fakulte je
absolvovanie študijného programu 2. stupňa štúdia, alebo študijného programu podľa § 53
ods. 3 zákona a absolvovanie prijímacej skúšky, pozostávajúcej z písomnej a ústnej časti.

11.

Fakulta zverejní podmienky prijatia najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na
podanie prihlášok na doktorandské štúdium.
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12.

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy
dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú
z vypísaných tém je určený školiteľ. Osobitný dôraz sa kladie na to, aby témy dizertačných prác
reflektovali potreby spoločensko-hospodárskej praxe, resp. ekonomickej vedy. Pri každej
vypísanej téme je uvedený názov študijného odboru, študijného programu, meno školiteľa, cieľ
a krátka anotácia (obsahové zameranie) témy. Témy dizertačných prác spolu s uvedenými
náležitosťami sa zverejňujú obvyklým spôsobom (napr.: na úradnej výveske, internetovej
stránke fakulty, v AiS2) a v súlade s internými predpismi EU v Bratislave.

13.

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém. Prihláška na štúdium
musí byť doručená na predpísanom formulári na fakultu. Uchádzač o doktorandské štúdium je
povinný doložiť k prihláške všetky doklady uvedené vo formulári prihlášky.

14.

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
• platnej pozvánky,
• preukazu totožnosti.

15.

V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia nevydá
vysoká škola, na ktorej absolvoval druhý stupeň štúdia, diplom o ukončení druhého stupňa
vysokoškolského štúdia, predloží na prijímacej skúške potvrdenie o ukončení druhého stupňa
štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom predloží najneskôr v termíne stanovenom
fakultou.

16.

Prijímacia skúška v akreditovaných študijných programoch 3. stupňa štúdia na FPM EU
v Bratislave pozostáva z
• odbornej prijímacej skúšky,
• prijímacej skúšky z cudzieho jazyka: anglického jazyka, nemeckého jazyka, ruského
jazyka, francúzskeho jazyka, španielskeho jazyka
• posúdenia splnenia ďalších podmienok pre prijatie určených fakultou.

17.

Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je posúdenie znalostí uchádza
z problematiky, ktorá je obsahom témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási. Na tento
účel predkladá uchádzač spolu s prihláškou na doktorandské štúdium projekt dizertačnej
práce, na ktorú sa hlási. Projekt (v rozsahu cca 10 strán) v štátnom jazyku, ak sa študijný
program realizuje v tomto jazyku obsahuje:
• zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce,
• vymedzenie cieľov a obsahového zamerania dizertačnej práce, popis metód uvažovaných
pri spracovaní témy dizertačnej práce,
• charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú na
základe odbornej literatúry.

18.

Obsahom jazykovej prijímacej skúšky je posúdenie znalostí vo zvolenom cudzom jazyku.
Overenie znalostí sa uskutoční na základe spracovania projektu, ktorý zodpovedá problematike
témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási a to vo vybranom cudzom jazyku
v stanovenom rozsahu 10 strán. Štruktúra projektu v cudzom jazyku je rovnaká ako u projektu
v štátnom jazyku.

19.

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Tvorí
ju predseda a najmenej dvaja členovia, ktorých pre študijné programy doktorandského štúdia
uskutočňované na fakulte menuje dekan na základe návrhu predsedu odborovej komisie. Do
komisie môže byť prizvaný školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač
hlási.

20.

Prijímacia skúška na tretí stupeň štúdia na študijné programy fakulty sa bude konať dňa
28. júna 2019. Dekan môže v prípade potreby určiť náhradný termín prijímacej skúšky.
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21.

Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na
prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači o štúdium v tom istom študijnom programe,
prijímacia komisia určí poradie ich úspešnosti.

22.

O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhodne dekan na základe stanoviska prijímacej komisie.
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť do 30 dní od overenia splnenia
podmienok prijatia na štúdium (§ 58, ods. 7 zákona). V rozhodnutí dekan prijatým uchádzačom
súčasne potvrdí školiteľa.

23.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný potvrdiť fakulte úmysel nastúpiť na
štúdium do stanoveného termínu daného roka formou návratky, inak mu zaniká právo zapísať
sa na doktorandské štúdium.

24.

Prijatí uchádzači sa zápisom na doktorandské štúdium stávajú študentmi fakulty a vzťahujú sa
na nich ustanovenia § 69 a § 73 zákona, ako aj ustanovenia Študijného poriadku EU
v Bratislave a štatútu FPM EU v Bratislave.

25.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť dekanovi
fakulty o preskúmanie tohto rozhodnutia v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

26.

Dekan môže žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie o neprijatí na štúdium bolo vydané
v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom vysokej školy, alebo fakulty, alebo
s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor
zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom vysokej
školy, alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona. Inak žiadosť zamietne
a pôvodné rozhodnutie potvrdí.

27.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium, sú povinní sa osobne zúčastniť zápisu podľa pokynov,
ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Prerokované a schválené v Akademickom senáte FPM dňa 19. septembra 2018.

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
predseda AS FPM

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
dekan FPM
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Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu

Téma dizertačnej práce
Projekt dizertačnej práce k prijímaciemu konaniu

Uchádzač o 3. stupeň štúdia:
Študijný program:
Forma štúdia:
Školiteľ:
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Príloha

Obsah
Úvod
(Zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce – 1 strana)
1. Hlavný cieľ a čiastkové ciele práce (1 strana)
2. Použité metódy a charakteristika objektu skúmania (1-2 strany)
3. Súčasný stav problematiky v domácej a zahraničnej literatúre (7-8 strán)
(spracovať najnovšie knižné a časopisecké zdroje)
Použitá literatúra (uviesť zoznam literatúry použitej v časti 3 Smernice MŠ SR č. 13/2008-R o
bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov)

Poznámka:
Projekt je potrebné predložiť v rovnakej štruktúre aj vo vybranom cudzom jazyku (anglický,
nemecký, ruský, francúzsky, španielsky).
Navrhnutý projekt bude uchádzač prezentovať v rámci prijímacieho konania pred skúšobnou
komisiou v časovom rozsahu 7 - 10 minút.
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