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FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EU  
V BRATISLAVE 

 
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5; ' 02/67295457; fax: 02/67295112 

e-mail: tatiana.frankovicova@euba.sk; marta.smrtnikova@euba.sk; http://fmv.euba.sk 
 

Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov 
v akademickom roku 2017/2018 

 
1. stupeň štúdia Pracovisko FŠ T R PP 

Medzinárodné ekonomické vzťahy Bratislava D Bc. 3 160 

 
2. stupeň štúdia Pracovisko FŠ T R PP 

Hospodárska diplomacia Bratislava D Ing. 2 150 

 

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 prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:  26. 06. 2017 
Náhradný termín prijímacích skúšok pre 2. stupeň štúdia:  30. 08. 2017 
 

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu hospodárska diplomacia 2. stupňa 
štúdia na FMV EU v Bratislave je ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore medzinárodné 
ekonomické vzťahy alebo v príbuznom ekonomickom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov 
za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa FMV EU v Bratislave, na ktorý 
sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný 
študijný odbor, musí po prijatí na 2. stupeň štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom 
dekanom fakulty. 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia: 
− štátna skúška z odborného ekonomického predmetu v cudzom jazyku (angličtina, francúzština, 
španielčina, taliančina, ruština alebo nemčina) so zameraním na medzinárodné ekonomické vzťahy. 
V prípade, že uchádzač túto podmienku nesplní, je povinný vykonať štátnu skúšku z odborného 
ekonomického predmetu v cudzom jazyku po prijatí na 2. stupeň štúdia. 

− uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave, bude mať 
odpustenú prijímaciu skúšku, 
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− uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia bez prijímacích skúšok, musí úspešne vykonať 
prijímaciu skúšku na 2. stupeň štúdia v študijnom programe hospodárska diplomacia formou 
písomného testu, ktorého obsah tvoria otázky a úlohy v rozsahu vybraných predmetov 1. stupňa 
štúdia na FMV EU v Bratislave. Je v právomoci dekana fakulty rozhodnúť o prijatí s prihliadnutím 
na výsledky prijímacej skúšky a disponibilnú kapacitu. 

Tézy k príprave na prijímaciu skúšku vrátane zoznamu študijnej literatúry budú uchádzačom doručené 
súčasne s pozvánkou na prijímaciu skúšku. 
Dekan fakulty môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o prijatí uchádzačov o 2. stupeň štúdia, 
ktorí neabsolvovali študijný program 1. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave bez prijímacej skúšky 
po splnení vyššie uvedených podmienok (najmä dodatočné predpísanie diferenčných skúšok). 

Všetci uchádzači o štúdium 2. stupňa štúdia musia najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky doručiť 
na študijné oddelenie FMV EU v Bratislave overenú fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa 
vysokoškolského štúdia a uchádzači, ktorí neskončili štúdium na FMV EU v Bratislave, aj overenú 
fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky 
odborného predmetu v cudzom jazyku. 
 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami: 
Bc. Marta Smrtníková; ' 02/67295457, fax: 02/67295112; e-mail: marta.smrtnikova@euba.sk  

 
Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie 
ekonomických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky 
o ekonomike v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má 
dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia a základné 
zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. 
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Profil absolventa Fakulty medzinárodných vzťahov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 
Študijný program 1. stupňa 

 
Medzinárodné ekonomické vzťahy 
Absolventi študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy študijného odboru medzinárodné 
ekonomické vzťahy majú poznatky z ekonomickej teórie, z mikroekonómie, z hospodárskej politiky, 
z práva, z financií, z účtovníctva, z medzinárodného obchodu, zo svetovej ekonomiky, z marketingu, zo 
základov manažmentu a plynule ovládajú minimálne dva z nasledujúcich cudzích jazykov: anglický, 
nemecký, francúzsky, španielsky a ruský a majú pokročilú znalosť v rámci tretieho cudzieho jazyka. Sú 
spôsobilí využívať všeobecné poznatky z uvedených disciplín ako odborní pracovníci v domácich, 
zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich prakticky vo všetkých odvetviach 
hospodárstva. 

 
Študijný program 2. stupňa 

 
Hospodárska diplomacia 
Absolventi v študijnom programe hospodárska diplomacia študijného odboru medzinárodné 
ekonomické vzťahy nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých tém jadra študijného odboru, na 
základe ktorých sú spôsobilí vykonávať špecializované odborné činnosti. Absolvent štúdia v odbore 
Medzinárodné ekonomické vzťahy je spôsobilý aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky pri riešení 
špecifických problémov v praxi, má hlboké vedomosti z jednotlivých oblastí jadra študijného odboru, 
na základe ktorých je spôsobilý analyzovať ekonomické prostredie, uplatňovať inovatívne prístupy 
v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov. 


