FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prodekanka pre vzdelávanie
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Zásady prijímacieho konania na Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity
v Bratislave na akademický rok 2017/2018:

Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov v ak. roku 2017/2018
1. stupeň štúdia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Hospodárska informatika

Bratislava

D

Bc.

3

100

Hospodárska informatika

Bratislava

E

Bc.

4

30

Manažérske rozhodovanie

Bratislava

D

Bc.

3

100

Účtovníctvo

Bratislava

D

Bc.

3

120

Účtovníctvo

Bratislava

E

Bc.

4

0

2. stupeň štúdia

Pracovisko

FŠ

T

R

PP

Aktuárstvo

Bratislava

D

Ing.

2

25

Informačný manažment

Bratislava

D

Ing.

2

100

Informačný manažment

Bratislava

E

Ing.

3

30

Operačný výskum a ekonometria

Bratislava

D

Ing.

2

25

Štatistické metódy v ekonómii

Bratislava

D

Ing.

2

25
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Účtovníctvo a audítorstvo

Bratislava

D

Ing.

2

120

Účtovníctvo a audítorstvo

Bratislava

E

Ing.

3

0

Medzinárodný finančný manažment

Bratislava/Halle

D

Ing.

2

30

Účtovníctvo a finančný manažment

Bratislava

D

Ing.

2

30

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 na podanie prihlášky na 2. stupeň štúdia:
Termín konania prijímacej skúšky:

do 15. apríla 2017
-

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia FHI
EU v Bratislave je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v niektorom študijnom programe študijného odboru príslušnej fakulty, alebo
v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské
štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne
skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť
najmenej 300 kreditov. 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 príslušnej fakulty.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia, 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.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na FHI EU
v Bratislave nasledovne:
Uchádzači, o 2. stupeň štúdia, ktorí si podali prihlášku v prvom poradí na študijné programy:
Aktuárstvo, Operačný výskum a ekonometria, Štatistické metódy v ekonómii, Informačný
manažment v dennej aj externej forme štúdia a Účtovníctvo a audítorstvo, Účtovníctvo
a finančný manažment v dennej forme štúdia a zároveň ukončia bakalárske štúdium do
31.8.2017, nemusia absolvovať prijímaciu skúšku.
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Študijný program Medzinárodný finančný manažment
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu Medzinárodný finančný
manažment je riadne ukončený 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na niektorej fakulte
EU v Bratislave (s výnimkou Fakulty aplikovaných jazykov), resp. na Fakulte hospodárskych
vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, pričom súčet počtu kreditov za
predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie,
a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa
Medzinárodný finančný manažment, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300
kreditov.
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.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium, 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. Okrem povinných príloh
prihlášky musí uchádzač predložiť overené fotokópie certifikátov o absolvovaní jazykovej
prípravy z nemeckého jazyka.
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