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VÝBER zo zásad prijímacieho konania na Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity
v Bratislave so sídlom v Košiciach 2019/2020 na 1. stupeň štúdia
Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia
Pre Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach platí:
Uchádzači o štúdium študijného programu prvého stupňa si podávajú prihlášku na štúdium do 31. marca 2019.
Prihlášku je možné podať elektronickou formou – výhradne prostredníctvom Akademického informačného
systému EU v Bratislave (informácie nájde na stránke fakulty a univerzity s odkazom na e-prihlaska.euba.sk) –
poplatok za podanie prihlášky 32 EUR.
Akreditované študijné programy na PHF EU v akademickom roku 2019/2020
Študijný program
(skratka v elektronickej prihláške)

Pracovisko

Forma
štúdia

Titul

Predpokladaný
počet prijímaných*

Štandardná
dĺžka štúdia v
rokoch

Ekonomika a manažment podniku
(bPEM_15)

Košice

denná

Bc.

100

3

Michalovce

denná

Bc.

20

3

Košice

denná

Bc.

20

3

Košice

externá

Bc.

15

4

Michalovce

externá

Bc.

15

4

Ekonomika a manažment podniku
(bPEM_15_MI)
Obchodné podnikanie
(bPOP_15)
Ekonomika a manažment podniku
(bPEMe_15)
Ekonomika a manažment podniku
(bPEMe_15MI)

*Minimálne počty schválené v AS PHF EU pri rešpektovaní kapacitných možností fakulty
Termín prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia: 10.6.2019 – 14. 6.2019. Náhradný termín prijímacej skúšky
nebude stanovený.
Profil uchádzača o štúdium na 1. stupni štúdia na PHF EU.
Uchádzač má predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používa ekonomické pojmy, ovláda ich súvislosti, má
všeobecné predpoklady a poznatky o ekonomike v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné
predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód v ekonómií nadobudnutím vedomostí zo stredoškolskej
matematiky. Má komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia a základné zručnosti
práce s informačnými a komunikačnými technológiami.
Podávanie prihlášok na štúdium 1. stupňa štúdia
Uchádzači o štúdium študijného programu prvého stupňa štúdia na
Podnikovohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len PHF EU) si podávajú prihlášky do 31.
marca 2019 elektronicky, výhradne prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave. Pri
podaní elektronickej prihlášky sa nevyžaduje jej písomná forma. Prílohy (overená kópia maturitného
vysvedčenia, najneskôr pri prezencii na prijímacej skúške) sa podávajú na adresu: Podnikovohospodárska
fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť
výhradne bankovým prevodom 32 EUR (číslo účtu a podmienky úhrady nájdete na stránke fakulty
v „zásadách prijímacieho konania“ – www.phf.euba.sk - časť štúdium – časť uchádzači o štúdium.
Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení a) uchádzači o štúdium na Podnikovohospodárskej
fakulte so sídlom v Košiciach, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú
verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci
Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budú prijatí
uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.
Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení a) uchádzači o štúdium na Podnikovohospodárskej
fakulte so sídlom v Košiciach, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej
súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda,
Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konanej do 30.4.2019.
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Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok možno absolvovať v priebehu akademického roka 2018/2019
v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta
vždy najlepší dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 30. 4. 2019. Ak uchádzač
neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici percentilu, musí
sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia
Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia je vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých jej
častí. EU v Bratislave a Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom
v Košiciach neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na výsledky dosiahnuté v štúdiu na
strednej škole, ani na úroveň maturitnej skúšky a jej predmety a ich výsledky. Prijímacia skúška na prvý
stupeň štúdia na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach pozostáva z písomných testov:
- zo všeobecných študijných predpokladov,
- z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty (na PHF EU z anglického,
nemeckého, ruského, francúzskeho alebo španielskeho jazyka. Cudzinci (okrem ČR) sú povinní
vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo
slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného ako
slovenského jazyka podľa ponuky fakulty.
Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 100 bodov (spolu za prijímaciu
skúšku 200 bodov). Súčet získaných bodov zo všetkých častí prijímacej skúšky sa použije na vytvorenie
kvalitatívneho poradia uchádzačov. Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky PHF EU vytvorí z uchádzačov
poradie tak, že číslo 1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s
minimálnym počtom bodov. Začiatok písomných testov každý deň je od 9.30 hodine (prezencia uchádzačov
začína od 8.15 hod. a trvá do 9.15 hod.) a predpokladaná doba trvania skúšok je do 11.30 hodiny.
www.phf.euba.sk - nový portál - preklik aj cez www.euke.sk – informácie aj na www.euba.sk/uchadzac

Nový vizuál pre prihlášky - e-prihlaska.euba.sk !!!! VYHLADAJ – VYBER - POSLI

Informačné dni : 08.02. 2019 – KOŠICE 9:00 ; 08.02. 2019 - Bratislava 9:00
Prijímacie pohovory z predmetu Všeobecné študijné predpoklady budú obsahovať otázky z okruhov:

www.euba.sk/vzorovytest/
Odporúčaná literatúra pre prijímacie konanie– dostupné na www.phf.euba.sk v časti štúdium – uchádzač.

+421 (55) 7223111

 pavol.andrejovsky@euke.sk

Fax: +421 (55) 6785975

