FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/446 7111, fax: 048/413 6153
študijné oddelenie 048/ 446 7410, 446 7426
http://www.ff.umb.sk/
Na základe rozhodnutia kolégia dekana Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici sa predlžuje podávanie prihlášok na externé bakalárske štúdium vo vybraných
študijných programoch na akademický rok 2016/2017.
Bakalárske štúdium
Termín podania prihlášky:

do 29. 5. 2016 – študijné programy v externej forme
(okrem študijných programov učiteľstvo telesnej výchovy
a učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo)

Termín konania prijímacej skúšky: 13. 6. – 17. 6. 2016 – písomná časť
Poplatky za prijímacie konanie:
40,00 € bakalárske štúdium / elektronická prihláška 32,00 €
Fakturačné údaje:
Banka:
IBAN:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:

Štátna pokladnica
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
3031
0308
uchádzači SR – rodné číslo
zahraniční uchádzači – dátum narodenia v tvare DDMMRR

Dôležité upozornenie:
Kvôli evidencii poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné
platby.
Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2016/2017
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V prípade malého počtu uchádzačov o štúdium v študijnom programe si fakulta
vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť
uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.
Ak bude počet prihlásených uchádzačov o štúdium v študijnom programe nižší, ako je
plánovaný počet na prijatie, vyhradzuje si fakulta právo odpustiť vykonanie prijímacej
skúšky.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Prijímacieho konania sa zúčastňujú všetci uchádzači o štúdium.
Uchádzači môžu do každej prihlášky uviesť len jeden študijný program.
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),
overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov o bakalárske štúdium,
ktorí už maturovali),
Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí maturujú v roku podania prihlášky a hlásia sa na
študijný program bez prijímacej skúšky, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia na
študijné oddelenie fakulty do 13. 6. 2016.
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 byť na štúdium prijatý.
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.
Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaných vedomostí,
schopností a zručností, ako aj odporúčaná literatúra, zašle študijné oddelenie fakulty
uchádzačom spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky. Vyhodnocovanie výsledkov prijímacej
skúšky bude realizované elektronickou formou.
V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných zdravotných
dôvodov, vráti sa mu polovica príspevku na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená
na študijné oddelenie fakulty do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum
podania na pošte). Iné dôvody na vrátenie poplatku za prijímacie konanie sa
nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvotnej časti poplatku.
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 (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie
nie je potrebné).

Podmienky prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom
roku 2016/2017
Bakalárske študijné programy
história – bez prijímacej skúšky
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
muzeológia – bez prijímacej skúšky
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
anglický jazyk a kultúra – písomná forma prijímacej skúšky zameraná na znalosti z gramatiky
a slovnej zásoby
Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania
prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní
minimálne jednej z týchto skúšok:
 IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5,
 University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A,
 externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne B2 (v rokoch 2005 – 2008 =
úroveň A) minimálne 85 % + ústna forma internej časti s hodnotením „výborný“,
uchádzači, ktorí v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) úspešne absolvujú skúšku

z anglického jazyka. Za úspešné absolvovanie NPS sa považuje dosiahnutie minimálneho
percentilu 85. Výsledok NPS nemusí uchádzač dokladať, je však nutné, aby v rámci
prihlášky na NPS na adrese www.scio.cz/nsz dal súhlas s poskytnutím výsledkov skúšky
fakulte.
nemecký jazyk a kultúra – bez prijímacej skúšky
Predpokladom štúdia nemeckého jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného
odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
ruský jazyk a kultúra – bez prijímacej skúšky
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.: 048/ 446 7556, e-mail: elena.bendikova@umb.sk

