EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica,
3. stupeň:
048/446 2141
http://www.ef.umb.sk

048/446 61-24, 25, 27, 32,

Inštitút manažérskych systémov v Poprade
Francisciho 910/8, 058 01 Poprad,
052/426 2322
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2017 (1. stupeň štúdia)
do 31. marca 2017 (2. stupeň štúdia)
do 12. júna 2017 (3. stupeň štúdia)
Termín konania prijímacej skúšky: 12. – 15. júna 2017 (1. stupeň štúdia)
16. júna 2017 (2. stupeň štúdia)
30. júna 2017 (3. stupeň štúdia)
Deň otvorených dverí:

9. novembra 2016, január 2017 - presné termíny fakulta
zverejní prostredníctvom internetu

Poplatky za prijímacie konanie
Poplatok za prijímacie konanie – 1. stupeň: 35,- €
Poplatok za prijímacie konanie – 2. stupeň: 40,- €
Poplatok za prijímacie konanie – 3. stupeň: 45,- €
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 fakulta zverejní na internetovej stránke fakulty.
Fakulta v AR 2017/2018 ponúka nasledovné akreditované študijné programy
Fakulta

Študijný program

EF
EF

cestovný ruch
ekonomika a manažment podniku
ekonomika a manažment podniku
EF
v anglickom jazyku
EF
financie, bankovníctvo a investovanie
EF
teritoriálny manažment
EF
verejná ekonomika a manažment
EF
manažment
Spolu Bc. denné
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štúdia štúdia štúdia
D
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3
D
Bc.
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D
D
D
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Bc.
Bc.
Bc.

3
3
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Spolu Bc. externé
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EF
EF
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ekonomika a riadenie cestovného ruchu
ekonomika a manažment malých a stredných
podnikov
marketingový manažment podniku
marketingový manažment podniku
v anglickom jazyku
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D

Ing.

2

Banská Bystrica
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D

Ing.
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D

Ing.

2
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D
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EF
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D

Ing.
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Banská Bystrica

100

EF
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D

Ing.

2

Banská Bystrica
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EF
EF
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ekonomika verejného sektora

D
D

Ing.
Ing.

2
2

Banská Bystrica
Banská Bystrica
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podnikov
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E

Ing.

3

Banská Bystrica

Spolu Ing. externé

80
80

SPOLU
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Spoločne zabezpečované študijné programy v cudzom jazyku
1. Frankofónne štúdium
Frankofónne štúdium je určené pre študentov bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia. Cieľom
frankofónneho štúdia je umožniť študentom EF získať bohatšie a komplexnejšie vedomosti z
odborných predmetov vyučovaných vo francúzskom jazyku a zdokonaliť sa vo francúzskej
ekonomickej terminológii. Fakulta ponúka študentom možnosť absolvovať časť odborných
ekonomických predmetov vo francúzskom jazyku, a tak získať, po splnení predpísaných
podmienok, certifikát o absolvovaní frankofónneho štúdia, univerzitný diplom frankofónnych
ekonomických štúdií Univerzity v Poitiers, dvojitý diplom v spoločne zabezpečovanom
študijnom programe 2. stupňa Gestion financiere et espace européen Lotrinskej univerzity
a Financie, bankovníctvo a investovanie EF UMB.
2. Spoločne zabezpečovaný inžiniersky študijný program Marketing Management of
Business
Študijný program Marketing Management of Business zabezpečuje Ekonomická fakulta UMB
v spolupráci s partnerskou univerzitou v Poľsku Faculty of Management Economic University
in Krakow.
3. Spoločne zabezpečovaný inžiniersky študijný program ekonomika a riadenie
cestovného ruchu
Študijný program ekonomika podnikov cestovného ruchu je zabezpečovaný Ekonomickou
fakultou UMB v spolupráci s Catholic University Eichstaett-Ingolstadt v Nemecku.
4. Spoločne zabezpečovaný študijný program Teritoriálne štúdiá
Študijný program Droit des Collectivités Territoriales de l’UFR de Droit et de Science Politique
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne a ekonomika a správa území Ekonomickej
fakulty UMB.
Študijné programy 3. stupňa štúdia
Študijný
program
ekonomika a manažment podniku
ekonomika a manažment podniku
verejná ekonomika a politika
verejná ekonomika a politika
cestovný ruch
cestovný ruch
financie
financie

Forma
štúdia
D
E
D
E
D
E
D
E

Stupeň
štúdia
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

Dĺžka
štúdia
3
4
3
4
3
4
3
4

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,
o konzultačnom dni a odporúčanej literatúre sa viac dozviete na internetovej stránke fakulty.
Pomer prihlásených a prijatých uchádzačov v akademickom roku 2016/2017
Prvý stupeň štúdia: 3:1
Druhý stupeň štúdia: 5:4
POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY A SPÔSOB ICH USKUTOČNENIA
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.
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.
Pri študijnom programe ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku uchádzač
absolvuje testy v anglickom jazyku (písomný test z anglického jazyka, matematiky v anglickom
jazyku a základov ekonómie v anglickom jazyku).
Priemerný prospech na strednej škole sa vypočíta ako aritmetický priemer priemerných
známok koncoročných vysvedčení za jednotlivé roky štúdia a priemernej známky maturitnej
skúšky. Takto vypočítaný priemerný prospech sa do celkového hodnotenia uchádzača započíta
podľa nasledujúcich pravidiel:
Priemerný prospech
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,60
1,61 – 1,80
1,81 – 2,00
2,01 – 2,20
2,21 – 2,40
2,41 – 2,50
viac než 2,50

Počet bodov
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Celkové bodové hodnotenie uchádzača sa vypočíta ako súčet počtu bodov získaných
za súčasti prijímacej skúšky a za priemerný prospech v stredoškolskom štúdiu. Minimálny počet
bodov potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné
programy určuje dekan.
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 a miestach štúdia.
Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač, ktorý absolvuje test
Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu Obecné studijní
předpoklady (OSP). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil v teste všeobecných
študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP)
bude rovnaký alebo vyšší ako 40. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích
skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v priebehu akademického roka 2016/2017
v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Test VŠP resp. OSP 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.
Podmienky prijatia na druhý stupeň štúdia
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia
na fakulte.
Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého
stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho
štúdia v príslušnom študijnom odbore na fakulte. Za test na prijímacej skúške môže uchádzač
získať maximálne 100 bodov.
Pri študijných programoch marketingový manažment podniku v anglickom jazyku
a financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku uchádzač absolvuje písomný test
z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v anglickom jazyku.
Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali
bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý
ukončili v bakalárskom stupni štúdia. Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného
programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom
stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky
rozhoduje dekan.
V prípade, že počet uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky,
prevyšuje predpokladaný počet prijatých uchádzačov, má dekan fakulty právo rozhodnúť
o prijatí na štúdium na základe priemerného prospechu v prvom stupni štúdia.
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.

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.
Podmienky prijatia na tretí stupeň štúdia
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa štúdia na
Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa
vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou určenou fakultou je úspešné vykonanie prijímacej
skúšky.
Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy
dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú
z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na
jednu z vypísaných tém.
Prijímacia skúška je kombinovaná a obsahuje tieto súčasti:
a) písomný test z anglického odborného jazyka ,
b) písomný test z ekonomickej teórie,
c) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom,
d) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a
vedeckovýskumná činnosť),
e) ohodnotenie priemerného prospechu dosiahnutého počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia.
Uchádzač o dennú formu štúdia vykoná prijímaciu skúšku zo súčastí a) - d), uchádzač o
externú formu štúdia vykoná prijímaciu skúšku zo súčastí c) a d), pričom projekt prezentuje
v slovenskom a v anglickom jazyku (uchádzač zo SR), resp. v anglickom jazyku (uchádzač zo
zahraničia).
Pri študijných programoch v anglickom jazyku vykoná uchádzač celú prijímaciu skúšku
v anglickom jazyku.
Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov u uchádzačov o dennú formu štúdia je 100
bodov za časti a) – e) a u uchádzačov o externú formu štúdia 50 bodov za časti c) a d).
Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky:
a) za písomný test z anglického odborného jazyka: maximálne 20 bodov,
b) za písomný test z ekonomickej teórie: maximálne 20 bodov,
c) za písomný projekt a jeho prezentáciu: maximálne 40 bodov, z toho:
- za teoretické východiská skúmania: maximálne 10 bodov,
- za predpokladané ciele: maximálne 10 bodov,
- za predpokladané metódy skúmania: maximálne 10 bodov,
- za prezentáciu projektu: maximálne 10 bodov,
d) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce
študentskej vedeckej aktivity, spracovanie diplomovej práce hodnotenej školiteľom,
oponentom a komisiou pre štátne skúšky stupňom A, zapojenie do riešenia výskumného
projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.): maximálne 10 bodov,
e) za priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia (známky
z predmetov a štátnej skúšky): maximálne 10 bodov.

Priemerný prospech
1,00 – 1,20
1,21 – 1,40
1,41 – 1,70
1,71 – 2,00
2,01 – 2,50
viac než 2,50

Počet bodov
10
8
6
4
2
0

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá stanoví celkové
bodové hodnotenie prijímacej skúšky a na jeho základe určí poradie uchádzačov spolu
s návrhom na prijatie, resp. neprijatie na doktorandské štúdium.
Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých
v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách
štúdia. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi
uvedie tému dizertačnej práce, školiteľa, školiace miesto, dobu štúdia a u doktoranda dennej
formy štúdia aj miesto jeho výkonu.
Zloženie prijímacej komisie pre jednotlivé študijné programy určí dekan fakulty na
základe návrhu garanta doktorandského študijného programu, ktorý prerokovala a schválila
príslušná odborová komisia. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný
školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.
MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA ŠTUDENTOV
Študenti Ekonomickej fakulty UMB majú možnosť ubytovania v študentských
domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým
všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma
i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného
a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných
inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách
zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.
KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.,

048/446 2168, e-mail: gabriela.korimova@umb.sk

