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Viac informácií:

https://euba.sk/uchadzac

Podávanie prihlášok:

https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome

Akceptujeme iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom
systéme AiS2 EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave nebude preberať do svojho systému
elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Koordinátori pre uchádzačov/študentov so špecifickými potrebami:
Mgr, Alexandra JURKOVIČOVÁ - koordinátorka EU alexandra.jurkovicova@euba.sk ; 02/6729 5358
Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD. - koordinátor FMV kristina.baculakova@euba.sk ; 02/6729 5474

PK 2020/21 - FMV EU

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV EU) ponúka
v akademickom roku 2021/2022 akreditovaný študijný program I. stupňa vysokoškolského štúdia
(bakalárske štúdium) pod názvom:
Medzinárodné ekonomické vzťahy – denné štúdium (3 roky) – s kapacitou 180 študentov.
FMV EU v Bratislave má akreditované študijné programy vo všetkých troch stupňoch
štúdia.
PROFIL ABSOLVENTA – I. STUPŇA ŠTÚDIA:
Absolventi študijného programu Medzinárodné ekonomické vzťahy získajú poznatky zo
všeobecného ekonomického základu, tvoreného odbornými predmetmi z oblasti ekonomickej teórie,
hospodárskej politiky, matematiky, informatiky, práva, financií, medzinárodného obchodu, svetovej
ekonomiky, marketingu, manažmentu, účtovníctva, s doplnením o poznatky zamerané na problematiku
medzinárodných ekonomických vzťahov.
Absolventi študijného programu Medzinárodné ekonomické vzťahy plynule ovládajú minimálne
dva z nasledujúcich cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky (absolvujú štátnu
skúšku z odborného ekonomického predmetu v prvom cudzom jazyku) a taliansky. Počas štúdia
prebieha výučba 3 cudzích jazykov a viacero odborných predmetov je vyučovaných v cudzích
jazykoch. Študenti majú možnosť zúčastniť sa na študentskej mobilite v zahraničí. V akademickom roku
2019/20 absolvovalo študijný pobyt v zahraničí v rámci študentských mobilít v jednotlivých
programoch 96 študentov FMV EU v Bratislave.
Absolventi sú spôsobilí využívať všeobecné poznatky z vyššie uvedených disciplín ako odborní
pracovníci v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich prakticky vo
všetkých odvetviach hospodárstva, v orgánoch štátnej a miestnej správy, ako aj v mimovládnych
organizáciách.
Absolventi dosahujú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce. V rebríčku spoločnosti Trexima,
publikovanom v týždenníku Trend, sa Fakulta medzinárodných vzťahov podľa výšky platov
absolventov umiestnila na výbornom piatom mieste spomedzi všetkých fakúlt.
Najlepšie sa umiestnila v oblasti spoločenských vied – priemerný plat absolventa je takmer
1700.- €, resp. takmer 2700.- € po piatich rokoch praxe.
Absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov dlhodobo patria medzi najžiadanejších
absolventov na trhu práce spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku.
TERMÍNY A POPLATOK:
Deň otvorených dverí https://fmv.euba.sk/aktuality/515-den-otvorenych-dveri-na-fmv
online formou cez MS Teams – 12. februára 2021 – 13,00 – 15,00 hod.
Termín podania prihlášky na štúdium:
Termín konania prijímacích skúšok:

do 31. marca 2021
14. – 18. jún 2021

Poplatok za prijímacie konanie: 32,- € - iba elektronická forma prihlášky.
(Elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť a poslať poštou.
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Postačuje prihlášku potvrdiť v informačnom systéme (IS) a zaplatiť poplatok 32.-€. Atribúty platby sa
v IS vygenerujú pri potvrdení prihlášky a následnom zobrazení príkazu na úhradu).
ÚHRADA POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Kód banky:
Názov fakulty v tvare:
Špecifický symbol:
Variabilný symbol:
Poznámka:

SK47 8180 0000 0070 0008 0671
8180 - Štátna pokladnica
FMV EUBA
1050003
rodné číslo uchádzača (bez lomky), u uchádzačov bez rodného
čísla dátum narodenia v tvare rrmmdd0000 (napr. pre 2.5.1996 9605020000)
meno a priezvisko uchádzača (uviesť v poznámke)

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie
poštovým poukazom).
PODÁVANIE PRIHLÁŠOK:
Ø Prihláška sa podáva iba elektronicky. Postačuje prihlášku potvrdiť v informačnom systéme (AiS)
a zaplatiť poplatok 32.-€. Atribúty platby sa v AiS vygenerujú pri potvrdení prihlášky a následnom
zobrazení príkazu na úhradu.
Ø Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si do 31. marca 2021 podá prihlášku
a uhradí poplatok za prijímacie konanie;
Ø k prihláške nie je potrebné prikladať žiadne prílohy;
Ø FMV nepotvrdzuje uchádzačom príjem prihlášky. Uchádzač si prijatie prihlášky vie zistiť sám vo
svojej elektronickej prihláške (zmena stavu prihlášky).
Ø Maturitné vysvedčenie (overenú fotokópiu) predloží:
-

uchádzač, ktorý sa zúčastní na prijímacej skúške - pri prezencii v deň prijímacej skúšky.
Neposielať poštou.

-

uchádzač, ktorý splní podmienky prijatia bez prijímacej skúšky pošle overenú fotokópiu
maturitného vysvedčenia do 14.6.2021 poštou na adresu fakulty.

Ø dokumenty, ktoré sa nevyžadujú: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, výsledky na vysvedčení,
jazykové certifikáty, diplomy z olympiád a pod.;
Ø minimálne 21 dní pred konaním prijímacej skúšky na I. stupeň štúdia obdržia uchádzači pozvánku
a požiadavky na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov. Pozvánka bude zaslaná len tým
uchádzačom, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky.
Uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, bude zaslané rozhodnutie
o podmienečnom prijatí, príp. informácia o spôsobe doručovania maturitných vysvedčení.
Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení:
ü uchádzači, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu
Obecné studijní předpoklady) a test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci
Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio (na
Slovensku, v Čechách, aj na Ukrajine).
Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší
ako 60. Výsledky testov jednotlivých uchádzačov oznámi fakulte spoločnosť Scio.
Testy v rámci NPS je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší
dosiahnutý výsledok. Test musí uchádzač vykonať najneskôr 30.04.2021.
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Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci NPS v danej hranici percentilu, musí
sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky;
ü uchádzači, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskom kole ekonomicky zameranej súťaže
s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda,
Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konanej od 1.9.2020 do 30.4.2021.
ü uchádzači, ak absolvovali celoslovenské kolo pre stredoškolských študentov a súťaž
organizovala niektorá z fakúlt EU v Bratislave od 1.9.2020 do 30.4.2021;
PODMIENKY PRIJATIA:
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium I. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave je úplné
stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. FMV EU v Bratislave
neberie, pri prijímaní uchádzačov o štúdium, zreteľ na úroveň maturitnej skúšky ani na jej predmety
a ich výsledky.
Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium I. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave je vykonanie
prijímacej skúšky zo všetkých jej častí.
Prijímacia skúška na I. stupeň štúdia na FMV EU v Bratislave pozostáva z písomných testov zo:
- Všeobecných študijných predpokladov (VŠP);
- jedného svetového jazyka podľa výberu uchádzača (anglický, francúzsky, nemecký, ruský
alebo španielsky jazyk).
Zahraniční uchádzači, okrem ČR, sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského
jazyka. Tí zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo
v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného ako slovenského jazyka.
(Z cudzieho jazyka, z ktorého bola vykonaná prijímacia skúška, je v 5. semestri štúdia
povinnosť vykonať štátnu skúšku z odborného ekonomického predmetu v príslušnom
cudzom jazyku).
HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
Ø vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou IT (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;
Ø za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať max. 100 bodov (spolu za
prijímaciu skúšku 200 bodov);
Ø súčet získaných bodov zo všetkých častí prijímacej skúšky sa použije na vytvorenie kvalitatívneho
poradia uchádzačov;
Ø počet získaných bodov oznámi FMV EU v Bratislave uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky
na výveskách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave. Celkové kvalitatívne
poradie sa vytvorí až po ukončení prijímacích skúšok;
Ø uchádzačom o štúdium pošle dekan FMV EU v Bratislave podľa hodnotenia výsledkov prijímacej
skúšky rozhodnutie o prijatí alebo rozhodnutie o neprijatí, a to do 14 dní po ukončení prijímacích
skúšok. (Prijímacie skúšky končia 18. júna 2021). V tomto termíne budú zasielané aj rozhodnutia
o prijatí pre uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky.
Rozhodnutie sa doručuje, podľa Zákona o vysokých školách, do vlastných rúk uchádzača.
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