PODÁVANIE PRIHLÁŠKY
NA ŠTÚDIUM NA OBCHODNEJ FAKULTE EU V BRATISLAVE
NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 PRE 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Prihlášku na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte je potrebné
na akademický rok 2018/2019 podať v termíne:

od 1. januára 2018 do 15. apríla 2018.
Uchádzači o štúdium študijného programu na druhom stupni štúdia na EU v Bratislave a
jej fakultách si podávajú prihlášku:


elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú na stránke
www.euba.sk po 1. januári 2018)
Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu
príslušnej fakulty aj riadne vyplnenú prihlášku v papierovej podobe (vytlačenú
verziu elektronickej prihlášky, resp. celoštátne platné tlačivo pre podávanie prihlášok
na vysokoškolské štúdium).
V prípade oficiálneho tlačiva stiahnutého z webovej stránky žiadame uchádzačov
skopírovať jednotlivé strany tlačiva obojstranne na jeden list formátu A3.



tlačenou formou (na predpísanom tlačive - Prihláška na vysokoškolské štúdium –
inžinierske – druhý stupeň ). Vzor tlačiva prihlášky je na stránke MŠ SR

Ekonomická univerzita nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky
vytvorené na portáli VŠ (http://www.portalvs.sk/).

EU v Bratislave odporúča uchádzačom prednostne podávať
elektronickú prihlášku.

NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
 akademický rok 2018/2019
 požadované osobné údaje (nezabudnúť najmä rodné číslo a presnú adresu bydliska)
 názov fakulty
 názov študijného programu v rámci daného stupňa štúdia, o ktorý má záujem
 formu štúdia (denná/externá)
 metódu štúdia (prezenčná)
 meno a priezvisko rodičov
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 (v prihláške je možnosť zvolenia 3 študijných
programov, resp. foriem štúdia).
Obchodná fakulta uchádzačov pozýva na prijímaciu skúšku podľa prvej kombinácie
študijného programu a formy štúdia. Prijímaciu skúšku na fakultu uchádzač absolvuje len
jedenkrát, poplatok za prijímaciu skúšku platí jedenkrát a výsledky sú platné aj pre ďalšie
kombinácie (druhá a tretia možnosť uvedená v prihláške). Tieto sa posudzujú až v prípade
plných kapacít, resp. takých výsledkov prijímacej skúšky uchádzača, ktoré na danú 1.
kombináciu nestačia (na denné štúdium sú najvyššie bodové požiadavky), resp. v odvolaní
možno využiť túto ďalšiu kombináciu.
Informácia o absolvovanom, resp. končiacom štúdiu na 1. stupni štúdia v prihláške
v tlačenej forme sa vypĺňa na prvej strane dole – „Absolvované bakalárske štúdium na
vysokej škole“ s tým, že študenti končiaci štúdium v akademickom roku 2018 údaj –
„Skončenie štúdia“ nevypisujú, alebo uvedú predpokladaný termín ukončenia štúdia (napr.
30. 6. 2018). Ďalšie, ale i neskončené štúdium na VŠ sa uvádza na strane 2 hore.
Škola nevyžaduje vyplniť v prihláške v tlačenej forme:
 potvrdenie o správnosti údajov,
 uvedenie údajov o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia,
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (uchádzač so zníženou zdravotnou spôsobilosťou
je povinný priložiť príslušný doklad).
Uchádzač o štúdium v externej forme štúdia, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme
podľa osobitného predpisu alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom
pomere podľa osobitných predpisov k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní
pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase
podania prihlášky na štúdium.
Uchádzač v prihláške (v papierovej forme) na str. 3 dole uvedie dátum a prihlášku
podpíše.

Prílohy prihlášky na 2. stupeň štúdia:
1. Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2017 a skôr predkladajú:










stručný štrukturovaný životopis (dole dátum a podpis uchádzača)
úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia
(originály sa nebudú preberať!) - absolventi Obchodnej fakulty EU predkladajú iba
diplom
úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu
úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške
uchádzači, u ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu,
predložia výpis výsledkov prvého stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením
fakulty, na ktorej prvý stupeň študovali.
doklad o zaplatení poplatku za PS (na strane 3 je v prihláške vyhradené miesto na
nalepenie dokladu o zaplatení poplatku).
motivačný list, certifikát dokladujúci zvládnutie francúzskeho jazyka, akademická
referencia – pre študijný program Manažment predaja vo francúzskom jazyku.

Obchodná fakulta EU v Bratislave môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných
predmetov.
2. Uchádzači, ktorí absolvujú 1.stupeň štúdia v akademickom roku 2017/2018
predkladajú:



stručný štrukturovaný životopis (dole dátum a podpis uchádzača)
doklad o zaplatení poplatku za PS (na strane 3 je v prihláške vyhradené miesto na
nalepenie dokladu o zaplatení poplatku).

V prípade nejasností kontaktujte študijné oddelenie Obchodnej fakulty - Ing. Zora Szakalová t.č. 02/6729 1104, e-mail: zora.szakalova@euba.sk Ing. Jana Határová – t.č. 02/6729 1168,
e-mail: jana.hatarova@euba.sk, Ing. Gabriela Kučerová – t.č. 02/6729 1186, e-mail:
gabriela.kucerova@euba.sk
Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského
štúdia na zahraničnej vysokej škole, predložia okrem povinných príloh (platí pre všetky
študijné programy 2. stupňa štúdia) tiež:
-

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydá uchádzačovi
EU v Bratislave, predloží uchádzač 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; odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR.
Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave,
Pedagogické oddelenie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Rozhodnutie o uznaní
dokladu o vzdelaní vydá EU v Bratislave po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje
rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EU v Bratislave po predložení

vyššie uvedených dokladov automaticky, ak sa jedná o štúdium na zahraničných vysokých
školách, s ktorými má SR uzavretú bilaterálnu dohodu na akademické účely (Maďarsko,
Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak sa jedná o rovnaké alebo príbuzné študijné
programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. Podrobnosti o uznaní dokladu o vzdelaní a
poplatkoch možno získať na e-mailovej adrese: cajkovicova@euba.sk alebo u p. Čajkovičovej
na tel. čísle +421 2 67295388.

