FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
048/446 71 11
048/413 61 53

http://www.ff.umb.sk

Kontakty na študijné oddelenie:
barbora.podobova@umb.sk
048/446 74 10
ivanna.feketa@umb.sk
048/446 74 26
erika.paulenkova@umb.sk
048/446 74 26
viera.urgelova@umb.sk
048/446 74 75
Termín podania prihlášky na VŠ:
do 17. augusta 2019
Poplatky za prijímacie konanie:
35,- €/29,- € bakalárske štúdium/elektronická prihláška
Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:
SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):
3031
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):
rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:
meno a priezvisko uchádzača
2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:
SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):
3031
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):
rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:
meno a priezvisko uchádzača
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje pre nemožnosť identifikovať platiteľa
v informačnom systéme univerzity.

Fakulta v akademickom roku 2019/2020 ponúka dodatočne tieto akreditované študijné
programy:
1. stupeň štúdia
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aplikovaná etnológia

Spolu 1. stupeň denné
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Študijné programy sa budú realizovať kombinovanou metódou.
V prípade malého počtu uchádzačov o štúdium v študijnom programe vyhradzuje si
fakulta právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom
štúdium v príbuznom študijnom programe.
PRIJÍMACIE KONANIE
Všeobecné informácie o prijímacom konaní (bakalárske a magisterské štúdium)
Prijímacieho konania sa zúčastňujú všetci uchádzači o štúdium.
Uchádzači môžu do každej prihlášky (aj e-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, 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 byť na štúdium zapísaný.

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 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,
‒ ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
‒ 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 prijatia na 1. stupeň štúdia
Študijný odbor etnológia:
Aplikovaná etnológia (akreditované len v 1. stupni) – bez prijímacej skúšky
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si
vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo:
Anglický jazyk a kultúra
– písomná forma prijímacej skúšky zameraná na vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, základov
britskej a americkej literatúry, dejín a reálií anglicky hovoriacich krajín. Súčasťou prijímacej
skúšky bude preklad zo slovenského do anglického jazyka bez použitia slovníka, ktorý bude
vyhodnotený klasickou formou. Na základe písomnej prijímacej skúšky z anglického jazyka budú
prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste minimálne 60 % úspešnosť. 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 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, ako aj študijného programu nemčina pre preklad v hospodárskej
praxi sú jazykové vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši
predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať
uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Poľský jazyk a kultúra – bez prijímacej skúšky
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si
vyhradzuje 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, fakulta si
vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Španielsky jazyk a kultúra – bez prijímacej skúšky
Predpokladom štúdia španielskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného odboru
prekladateľstvo a tlmočníctvo je ovládanie španielskeho jazyka minimálne na úrovni B1 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši
predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať prednostne
uchádzačov, ktorí predložia doklad (overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej
z nasledovných skúšok:
‒ španielsky jazykový diplom DELE (úroveň Superior C1 – C2);
‒ španielsky jazykový diplom DELE (úroveň Intermedio B2);
‒ maturitná skúška zo španielskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom „výborný“;
‒ v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (španielsky jazyk) – výsledok ústnej a písomnej
časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“, resp. „chválitebný“;
‒ 1. – 3. miesto na olympiáde v španielskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole);
‒ štátna skúška zo španielskeho jazyka na štátnej jazykovej škole.
Fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov, ktorí uvedené doklady nepredložia, podľa
priemeru známok na maturitnej skúške.
Vo všetkých študijných programoch študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo je
predpokladom štúdia uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, ovládanie
slovenského jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
pre jazyky.
MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA ŠTUDENTOV
Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici majú možnosť
ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi bakalárskych neučiteľských študijných programov majú možnosť uplatniť sa
v štátnom, verejnom a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podľa zamerania svojho
študijného programu, príp. pokračovať v magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania
v ukončenom alebo príbuznom študijnom programe.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi fakulty s najlepšou
uplatniteľnosťou absolventov v kategórii humanitne a filozoficky orientovaných fakúlt na
Slovensku.
INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce podmienky štúdia pre
uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich
študijný výkon. V zmysle uvedeného zákona sa za študenta so špecifickými potrebami považuje
študent:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím;
b) s chronickým ochorením;
c) so zdravotným oslabením;
d) s psychickým ochorením;
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami;
f) s poruchami učenia.
Pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium je potrebné:
1. Zvážiť vlastné predpoklady študovať na vysokej škole z hľadiska:
a) vedomostnej úrovne;
b) technickej a osobnej pripravenosti a motivácie;
c) nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia;
d) podmienok, ktoré ponúka fakulta;
e) limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.
2. Kontaktovať fakultnú koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami.
3. Predložiť správu od odborníka – lekára, psychológa, logopéda, školského psychológa,
školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga (bližšie informácie v Sprievodcovi štúdiom
pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici).
4. Vyplniť Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu
vykonania prijímacej skúšky s príslušnou odbornou dokumentáciou dokladujúcou špecifické
potreby uchádzača (ak je prijímacia skúška súčasťou overovania schopností na štúdium).
Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí uchádzač. Rozhodnutím na seba
preberá zodpovednosť za prípadné riziká, že v štúdiu nebude môcť pokračovať.
KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY SO ŠPECIFICKÝMI
POTREBAMI
Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. 30);
e-mail: jana.daubnerova@umb.sk

048/446 75 58

