EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, tel.: 048/446 61-24, 25, 27, 32,
http://www.ef.umb.sk
Inštitút manažérskych systémov v Poprade
Francisciho 910/8, 058 01 Poprad, tel.: 052/426 2322
e-mail: martina.lapsanska@umb.sk

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
doručeného dňa 08-02-2016 Ekonomická fakulta UMB dodatočne ponúka
štúdium bakalárskeho študijného programu MANAŽMENT, v študijnom
odbore manažment.
Termín podania prihlášky: do 15. apríla 2016 (prvý stupeň štúdia)
Termín konania prijímacej skúšky: 6. – 9. júna 2016 (prvý stupeň štúdia)
Deň otvorených dverí: zverejnený na internetovej stránke fakulty
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania – 1. stupeň (Bc.) : 35,- €
V prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 3,- €.
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa
v informačnom systéme univerzity.
Fakturačné údaje – zverejnené na internetovej stránke fakulty www.ef.umb.sk – sekcia
UCHÁDZAČ – Bakalárske štúdium

Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2016/2017
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Prípravné kurzy na prijímacie pohovory
Fakulta pripravuje pre uchádzačov o štúdium prvého stupňa štúdia prípravné kurzy
z matematiky, ekonómie a cudzieho jazyka. O konkrétnom termíne konania prípravných kurzov,
konzultačnom dni a odporúčanej literatúre sa viac dozviete na internetovej stránke fakulty.

Požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia
Podmienky prijatia na prvý stupeň štúdia
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia na
fakulte.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou
podmienkou (určenou fakultou) je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška obsahuje písomné testy z jedného cudzieho jazyka, matematiky
a základov ekonómie. Cudzím jazykom môže byť jazyk anglický, francúzsky, nemecký, ruský
alebo španielsky. Za každý z písomných testov môže uchádzač získať maximálne 60 bodov, za
priemerný prospech dosiahnutý na strednej škole maximálne 20 bodov.
Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa
celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity
študijných programov v jednotlivých formách štúdia.
Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač, ktorý absolvuje test
Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých
percentil v teste všeobecných študijných predpokladov (VŠP) bude rovnaký alebo vyšší ako 50.
Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje
spoločnosť Scio v priebehu akademického roka 2015/2016 v niekoľkých mestách na Slovensku
aj v Čechách. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší
dosiahnutý výsledok.
Uchádzači o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky.
V prípade, že počet uchádzačov prevyšuje plánovaný počet prijatých uchádzačov, má
dekan fakulty právo rozhodnúť o prijatí na štúdium na základe priemerného prospechu na
strednej škole.
Uchádzačom, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku na fakultu a boli na štúdium
prijatí, zapísali sa na štúdium a boli zo štúdia vylúčení, môže dekan fakulty prijímaciu skúšku
odpustiť.
Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu manažment sa uplatňuje ako manažér na nižšej a strednej úrovni
riadenia nezávisle na type organizácie z hľadiska jej veľkosti a poskytovaných produktov. Toto
uplatnenie kladie na neho nároky v podobe schopnosti analyzovať rôzne kvantitatívne
a kvalitatívne ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať základné manažérske
rozhodnutia na nižšom a strednom stupni riadenia podniku. Pozná základné ekonomické
a manažérske väzby fungovania rôznych veľkostných typov podnikov.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., tel.: 048/446 2168, e-mail: gabriela.korimova@umb.sk

