FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/446 7111, fax: 048/413 6153
študijné oddelenie 048/ 446 7426
http://www.ff.umb.sk/
Grémium dekana Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schválilo
predĺženie termínu podávania prihlášok v študijnom programe Slovenčina v lingvokultúrnej
kompetencii zahraničných študentov v 1. stupni v dennej forme štúdia do 30. apríla 2016.
Bakalárske štúdium
Termín podania prihlášky:

do 30. apríla 2016

Poplatok za prijímacie konanie:

40,00 € (32 € v prípade podania elektronickej prihlášky)

Číslo účtu:
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Variabilný symbol: 3031
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: uchádzači zo SR – rodné číslo
zahraniční uchádzači – dátum narodenia v tvare DDMMRR
Dôležité upozornenie:
Kvôli evidencii poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.
Študijný program ponúkaný fakultou v ak. roku 2016/2017:
Forma Stupeň
Fakulta Študijné programy
štúdia
štúdia
slovenčina v lingvokultúrnej
FF
D
Bc.
kompetencii zahraničných študentov
Spolu Bc. denné

Dĺžka
štúdia

Plán
prijatia

3

15
15

Všeobecné údaje o prijímacom konaní (bakalárske štúdium)
 Prijímacieho konania sa zúčastňujú všetci uchádzači o štúdium.
 Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu prihlášku aj v tlačenej
podobe. Papierová prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená
všetkými prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na
študijné oddelenie je neplatná.
 Prihláška musí obsahovať:
- životopis uchádzača,
- kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bezhotovostným
prevodom, nie poštovou poukážkou),
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
 Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do
stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť

overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium,
inak nemôže na štúdium nastúpiť.
 Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú
povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej
republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný
predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.
Základné podmienky prijatia na bakalárske štúdium:
- ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,
- splnenie požiadaviek prijímacieho konania.
Základné podmienky prijatia zahraničných študentov:
- úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
- uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky
v požadovanom stupni štúdia
Podmienky prijímacieho konania v akademickom roku 2016/2017
slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných uchádzačov – bez prijímacej skúšky.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je nadobudnutie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na úrovni adekvátnej slovenskému
vzdelávaciemu systému a jeho požiadavkám. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný
počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa
priemeru známok na maturitnej skúške, resp. jej ekvivalente v zahraničí.
Profil absolventa
Absolvent bakalárskeho študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii
zahraničných študentov nadobudne okrem všeobecných znalostí o slovenskom jazyku
a špecificky jazykovo zameranej komunikačnej kompetencie i kompetenciu lingvistickú,
kompetenciu sociolingvistickú, kompetenciu pragmatickú v súlade s obsahom jednotlivých
úrovní podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Uplatnenie absolventov
Nadobudnuté jazykové a sociokultúrne minimum zo slovenčiny ako moderného európskeho
jazyka umožní absolventovi bakalárskeho študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej
kompetencii zahraničných študentov uplatniť sa ako:
- interkultúrny sprostredkovateľ v rôznych sférach spoločenského života i v neziskových
organizáciách;
- kultúrno-osvetový zamestnanec na nižšom stupni riadenia v meste a regióne;
- koordinátor kultúrno-hospodárskych vzťahov
pri nadväzovaní kontaktov so
zahraničím;
- zamestnanec v štátnej správe, verejnej správe a samospráve, ktorý dokáže zabezpečiť
medzinárodnú spoluprácu mesta a regiónu, pretože je schopný nadväzovať kontakty so
zahraničnými inštitúciami;
- prekladateľ vo firme, ktorý dokáže pre potreby inštitúcie prekladať jednoduché
dokumenty z východiskového do cieľového jazyka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.:
048/ 446 7556, e-mail: elena.bendikova@umb.sk

