PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
fax: 048/4463 000;
e-mail: dekanat@umb.sk;
eva.patrasova@umb.sk – denné štúdium –
048/4463222,
bozena.debnarova@umb.sk – denné štúdium –
048/4463110,
jana.semjanova@umb.sk
– externé štúdium –
048/4463121.
Termín podania prihlášky:

do 30. apríla 2016 – bakalárske štúdium
(denná aj externá forma štúdia)
do 30. júna 2016 – magisterské štúdium
(denná aj externá forma štúdia)

Termín konania prijímacej skúšky:

6. – 7. júna 2016 - denné bakalárske štúdium
8. júna 2016 - externé bakalárske štúdium

13. júla 2016 - denné a externé magisterské
štúdium (prijímacia skúška sa nevykonáva) –
v uvedený deň budú vyhodnotené výsledky
1. stupňa vysokoškolského štúdia uchádzačov na
prijatie na 2. stupeň štúdia na prijatie na 2. stupeň
štúdia
Deň otvorených dverí: 11. november 2015 a 23. marec 2016 o 11.00 h
Poplatky za prijímacie konanie
60 EUR - denné bakalárske a magisterské štúdium
60 EUR - externé bakalárske a magisterské štúdium
57 EUR - výška poplatku v prípade podanie elektronickej prihlášky pre denné
aj externé štúdium
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 1. a 2. stupni
vysokoškolského štúdia je v súlade s § 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ v znení
zmien a doplnkov.
Fakturačné údaje
Banka:
Číslo účtu:

Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS:
1. stupeň – 8031; 2. stupeň – 8032;
KS:
0308 – bezhotovostné platby
Špecifický symbol: rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme
len bezhotovostné platby.
Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z
internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.
Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu aj papierovú formu
prihlášky, riadne vyplnenú, podpísanú a so všetkými požadovanými prílohami.

Fakulta v AR 2016/2017 ponúka nasledovné akreditované študijné programy
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PODMIENKY PRIJATIA
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.
Bakalárske štúdium
Základnou podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania alebo
úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou prijatia na 1. stupeň
vysokoškolského štúdia je vykonanie prijímacej skúšky a získanie dostatočného počtu bodov.
Podľa získaných bodov z písomného testu bude stanovené poradie od najvyššieho počtu po
najnižší počet získaných bodov. Prijatý je ten uchádzač, ktorý dosiahne stanovený počet
bodov potrebný pre predpokladaný počet prijatých uchádzačov v danom študijnom programe.
Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých
uchádzačov.
Magisterské štúdium
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho
štúdia – 1. stupeň študijného programu právo, študijný odbor právo. Overenú kópiu diplomu
o ukončení bakalárskeho štúdia je potrebné zaslať v termíne do 11. júla 2016, najneskôr do
termínu zápisu na štúdium.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v dennej a v externej forme štúdia:
- podľa poradia hodnoty váženého študijného priemeru z bakalárskeho štúdia,
- absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu
k prihláške výpis známok za bakalárske štúdium,
Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých
uchádzačov.
Zahraniční študenti – termín podania prihlášky a podmienky prijatia sú rovnaké ako pri
študentoch zo Slovenska. Výšku školného upravuje smernica o školnom na akademický rok
2016/2017.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA – bakalárske štúdium
Prijímacia skúška sa uskutoční písomnou formou (test). Študent musí mať
stredoškolské znalosti z predmetov história (slovenské a svetové dejiny), filozofia, náuka
o spoločnosti vrátane základov práva; ekonómia, všeobecný politický prehľad, ústava.
Všeobecne údaje o vypĺňaní tlačiva Prihláška na štúdium na vysokej škole
Právnická fakulta UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
na vysokoškolské štúdium akceptujeme prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.
Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Na 3. strane tlačiva prihlášky musí byť
vlastnoručný podpis uchádzača na vysokú školu. Podpisom uchádzač poskytuje súhlas na
spracovanie osobných údajov, ktoré sú potrebné pri vyhodnotení prijímacieho konania. Bez
zaplatenia poplatku za prijímaciu skúšku nie je prihláška akceptovaná. Doklad o úhrade
platby bankovým prevodom vložte do prihlášky (príkaz na úhradu nie je doklad o platbe).
Na jednom formulári tlačiva Prihláška na štúdium na VŠ sa uvádza len jedna
forma štúdia. V prípade záujmu o obidve formy štúdia je potrebné predložiť dve prihlášky,
t. j. zvlášť na dennú a zvlášť na externú formu štúdia, a zaplatiť dvakrát poplatok za
prijímacie konanie.
Súčasťou prihlášky je aj štruktúrovaný životopis (s podpisom uchádzača) a overená
kópia maturitného vysvedčenia (neakceptujeme faxovú overenú kópiu). V prípade, že
uchádzač maturuje v príslušnom akademickom roku, kópiu maturitného vysvedčenia prinesie
v deň prijímacieho konania, alebo zašle poštou na študijné oddelenie fakulty najneskôr 5 dní
pred konaním prijímacích skúšok. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných
podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť
na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných
podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Do výsledku
prijímacieho konania sa nebudú započítavať výsledky zo strednej školy a ani výsledky
maturitnej skúšky.
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium
v akreditovaných študijných programoch v dennej forme a externej forme štúdia:
- bakalárske štúdium – trvá štandardne 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme.
Štúdium je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby záverečnej práce.
Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“);
- magisterské štúdium – trvá 2 roky v dennej a 3 roky v externej forme. Štúdium je
ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby záverečnej práce. Úspešnému
absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“).
ŠKOLNÉ
Školné v akademickom roku 2016/2017 sa bude uhrádzať podľa smernice, ktorá bude
schválená na univerzite na daný akademický rok.
RIGORÓZNA SKÚŠKA
Absolventi študijného programu právo, ktorí získali titul „magister“, alebo podobných
študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj
obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie

alebo v príbuznom študijnom odbore. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je
uchádzačovi priznaný akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).
UPLATNENIE ABSOLVENTA
Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické
vedomosti a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na
osvojovanie si ďalších vedných odvetví súvisiacich s odborom práva; absolvent sa uplatní vo
všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre,
v podnikovej praxi, v štátnej správe; môže aktívne pracovať v oblasti medzinárodných
vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie.
Absolvent je schopný:
- aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti,
- používať právo pri riadení spoločenských procesov,
- osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať
na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi,
- aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.
MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA ŠTUDENTOV
Študenti fakulty majú možnosť ubytovať sa v študentských domovoch a stravovať sa v
študentských jedálňach.
KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
JUDr. Katarína Ševcová, PhD. (č. dv. 228);
048/446 3 228; e-mail: katarina.sevcova@umb.sk

