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VÝBER zo zásad prijímacieho konania na Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity
v Bratislave so sídlom v Košiciach 2019/2020 na 2. stupeň štúdia
Prijímacie konanie na 2. 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 30. apríla 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 Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
v akademickom roku 2019/2020
Študijný program
(skratka v elektronickej prihláške)
Finančné riadenie podniku
(iFRP_15)
Finančné riadenie podniku
(iFRPe_15)
Finančné riadenie podniku
(iFRPe_15_MI)
Finančné riadenie podniku
(iFRPe_15MI)

Pracovisko

Forma
štúdia

Titul

Predpokladaný počet
prijímaných*

Štandardná dĺžka
štúdia v rokoch

Košice

denná

Ing.

120

2 roky

Košice

externá

Ing.

15

3 roky

Michalovce

denná

Ing.

20

2 roky

Michalovce

externá

Ing.

15

3 roky

*Minimálne počty schválené v AS PHF EU pri rešpektovaní kapacitných možností fakulty
Prijímacie konanie pre 2. stupeň: 17. jún 2019 – 5. júl 2019, resp. v termíne od 19. august 2019 – 31. august
2019.
Prijímacia skúška pre 2. stupeň: 20. august 2019
Profil uchádzača o štúdium na 2. stupni štúdia na PHF EU.
Uchádzač nadobudol odborné poznatky z Účtovníctva podnikateľských subjektov a Ekonomiky a manažmentu
podniku. Má základné predpoklady pre finančné riadenie podniku, zvláda aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií nadobudnutím vedomostí z vysokoškolskej matematiky a štatistiky.
Uchádzač má predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používa ekonomické pojmy, ovláda ich súvislosti, má
odborné poznatky z oblasti ekonómie a manažmentu v spoločenských súvislostiach a podnikových vzťahoch.
Má komunikačné schopnosti, kritické a analytické myslenie a odborné zručnosti práce s informačnými a
komunikačnými technológiami.
Podávanie prihlášok na štúdium 2. stupňa štúdia
Uchádzači o štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len PHF EU) si podávajú prihlášky na
predpísanom tlačive Prihláška na vysokoškolské štúdium – inžinierske – druhý stupeň – do 30. apríla 2019
výhradne prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave. Pri podaní elektronickej
prihlášky sa nevyžaduje aj jej písomná forma. Prílohy (overená kópia diplomu, vysvedčenia, dodatku) sa
podávajú na adresu: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom
v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice. Uchádzači, ktorí pokračujú v druhom stupni štúdia na fakulte EU
v Bratislave, kde ukončili prvý stupeň štúdia, nemusia predkladať overené fotokópie o ukončení štúdia.
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. Prijímacia
skúška na 2. stupeň štúdia.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia PHF EU je
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v niektorom študijnom
programe študijného odboru PHF EU, alebo v príbuznom študijnom odbore (kód výskumu 8 Ekonómia
a manažment, resp. kód študijného odboru 3.3 Ekonómia a manažment v zmysle Sústavy študijných odborov SR),
pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské
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vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do druhého stupňa štúdia v
študijnom programe druhého stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej
fakulty. O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok,
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.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EU:
Bez prijímacích skúšok: Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom
odbore „Ekonomika a manažment podniku“ alebo „Obchodné podnikanie“ a získal celkový výsledok
bodového hodnotenia na štátnej skúške minimálne 102 bodov (súčet bodov za jednotlivé hodnotené časti)
v akademickom roku 2016/2017, 2017/2018 a v akademickom roku 2018/2019 na Podnikovohospodárskej
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, môže byť prijatý na štúdium druhého
stupňa bez prijímacích skúšok, a to na takú formu štúdia, ktorú uviedol vo svojej prihláške ako 1. v poradí.
Pre uchádzačov z PHF EU platí:
a) Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU neuplynuli viac ako 3 roky, uchádzač
bude prijatý na štúdium na základe bodového hodnotenia štátnej bakalárskej skúšky.
b) Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU uplynuli viac ako 3 roky, uchádzač
musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku písomnou formou.
Na základe prijímacích skúšok
Uchádzač z PHF EU, ktorý nesplnil podmienky prijatia bez prijímacích skúšok alebo uchádzač, ktorý
absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v príbuznom študijnom odbore na inej fakulte (kód
výskumu 8 Ekonómia a manažment, resp. kód študijného odboru 3.3 Ekonómia a manažment v zmysle Sústavy
študijných odborov SR), musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý stupeň štúdia písomnou formou.
Obsah prijímacej skúšky tvoria otázky a úlohy z „Účtovníctva podnikateľských subjektov“
a „Ekonomiky a manažmentu podniku“ v rozsahu štátnej skúšky na bakalárskom štúdiu v študijnom
programe Ekonomika a manažment podniku na PHF EU. Tézy k príprave na prijímaciu skúšku, vrátane
zoznamu študijnej literatúry, budú doručené uchádzačovi, spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku, 1 mesiac
pred jej konaním. Tézy k príprave na prijímaciu skúšku budú zároveň zverejnené aj na webovej stránke fakulty –
http://www.phf.euba.sk v časti uchádzač. 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. Ak nevykoná úspešne prijímaciu
skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet uchádzačov, o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan
príslušnej fakulty tak, že môže ako ďalšie kritérium použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium.
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;
Ďalšie informácie pre prijímacie konanie
2019/2020 – dostupné na www.phf.euba.sk
v časti štúdium – uchádzač.
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