OBSAH A PRIEBEH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
NA OBCHODNÚ FAKULTU EU V BRATISLAVE
NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 PRE 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia na Obchodnej fakulte EU sa bude konať formou
písomného testu. Obsah písomného odborného testu pre jednotlivé študijné programy je
nasledovný:
A) Študijný program Marketingový a obchodný manažment: problematika marketingu,
základov obchodu a výskumu trhu.
B) Študijný program Manažment medzinárodného obchodu: medzinárodného
obchodu, medzinárodného marketingu a základov medzinárodných obchodných
operácií.
C) Študijný program Manažment cestovného ruchu: problematika cestovného ruchu,
geografie cestovného ruchu a technológie služieb cestovného ruchu.
D) V študijnom programe Manažment predaja (vo FJ) sa prijímacie konanie realizuje
výberovým konaním na základe študijného priemeru dosiahnutého na prvom stupni
štúdia.
Požiadavky na prijímaciu skúšku pre 2. stupeň štúdia budú zverejnené v mesiaci február na
stránke Obchodnej fakulty EU v Bratislave (http://obchodnafakulta.sk/).

Možnosť prijatia na štúdium študijného programu
2. stupňa na Obchodnej fakulte bez prijímacích skúšok!
Uchádzač, ktorý v roku 2018 absolvuje študijný program 1. stupňa štúdia v
odboroch 3.3.9 Obchodné podnikanie, 8.1.1 Cestovný ruch, 3.3.18
Medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte EU v Bratislave bude prijatý
na štúdium 2. stupňa štúdia bez prijímacích skúšok.
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. Každý uchádzač o 2. stupeň štúdia je však povinný podať
prihlášku na 2. stupeň v zmysle vyššie uvedených informácií.

PRIEBEH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
NA OBCHODNÚ FAKULTU EU V BRATISLAVE
NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Prezencia na prijímaciu skúšku sa bude konať v príslušný deň od 8.30 hodine v posluchárni
podľa pozvánky. Začiatok písomných testov je o 9.30 hodine a predpokladaná doba trvania je
do 13.00 hodiny. S presným harmonogramom príjímacej skúšky sa uchádzači oboznámia pri
prezencii. Predpokladané ukončenie prijímacej skúšky vyhlásením výsledkov písomných
testov je po 15.00 hodine.
Jednotlivé otázky v testoch obsahujú viacero možností odpovede. Uchádzač vyznačí správnu
odpoveď na odpovedný hárok, ktorý je označený čiarovým kódom. Čiarový kód si vyžrebuje
uchádzač pri prezencii a slúži na označenie odpovedných hárkov a na získanie informácie o
výsledku prijímacích skúšok (na výveske i na internetovej stránke fakulty v deň prijímacej
skúšky). Vyhodnocovanie testov prebieha pomocou počítačovej techniky (scannovanie
uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie) a to iba na
základe identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód.
Po vyhodnotení všetkých testov v daný deň sa výsledky pretransformujú do databázy
uchádzačov a pre každého uchádzača sa priradí celkový výsledok prijímacej skúšky
(vyhovel/nevyhovel).
Počet získaných bodov oznámi fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na
vývesnej tabuli fakulty, resp. na internetovej adrese univerzity/fakulty (fakulta neoznamuje
uchádzačom dosiahnutý počet bodov písomne) a to výhradne iba pod čiarovým kódom, ktorý
si uchádzač pri prezencii vyžrebuje.
Z odborného testu môže uchádzač získať maximálne 100 bodov. Uchádzač úspešne vykoná
test, ak získa minimálne 52 bodov. Počet bodov sa použije na vytvorenie kvalitatívneho
poradia uchádzačov. 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 (100) a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s minimálnym počtom bodov.
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie na Obchodnej fakulte
rozhoduje dekan fakulty na základe zásad schválených akademickým senátom fakulty. Dekan
fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uvedením
v prihláške na štúdium na prvom mieste. 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 na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet
uchádzačov, o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan fakulty podľa ďalšieho
kvalitatívneho poradia týchto uchádzačov, alebo môže ako ďalšie kritérium použiť záujem
uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program
uvedený na prihláške v 2. poradí).

