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ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Komplexne akreditované vzdelávanie v študijných odboroch a programoch 
na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, ponúkané v Košiciach 
a na pedagogickom pracovisku v Michalovciach (vybrané programy).

Na 1. stupni štúdia ponúkame:
Študijný odbor: ekonómia a manažment

•   študijný program: ekonomika a manažment podniku
•   študijný program: obchodné podnikanie

Na 2. stupni štúdia ponúkame:
Študijný odbor: ekonómia a manažment

•   študijný program: finančné riadenie podniku
•   študijný program: podnikový obchod a marketing

Na 3. stupni štúdia ponúkame:
Študijný odbor: ekonómia a manažment

•   študijný program: ekonomika a manažment podniku

KONTAKTY
Podnikovohospodárska fakulta
so sídlom v Košiciach
Tajovského č. 13
041 30  Košice

web facebook
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+421 55 722 3111, +421 55 722 3216

+421 55 722 3269, +421 55 722 3213

info.phf@euke.sk, dekan@euke.sk

https://phf.euba.sk

https://www.facebook.com/phfeu

https://www.instagram.com/studujphf/

PARTNERI

Nadácia
profesora Čolláka



PROFIL FAKULTY
Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje najvýznamnejšiu a najväč- 
šiu vzdelávaciu inštitúciu ekonomického zamerania na Slovensku. V súčas- 
nosti má Ekonomická univerzita v Bratislave 7 fakúlt a jednou z nich je 
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so 
sídlom v Košiciach (PHF EU), ktorá má ako jediná fakulta sídlo mimo 
Bratislavy.
 
PHF EU má dlhoročnú históriu a skúsenosti s prípravou absolventov 
ekonómie a manažmentu, a to už od roku 1952. Fakulta zabezpečuje 
prípravu vysokoškolsky vzdelaných ekonómov vo všetkých formách štúdia, 
v dennom, externom, bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu, 
a to na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárod-
nom kontexte. Počas svojej histórie PHF EU vychovala tisícky úspešných 
absolventov, ktorí našli uplatnenie na vysokých postoch v podnikoch 
súkromnej sféry, ale i vo vedeckých inštitúciách či organizáciách verejnej 
správy.

Okrem novopostavených a moderne vybavených priestorov v historickom 
centre mesta Košice (ulica Tajovského 13) PHF EU umožňuje štúdium 
vybraných študijných programov od roku 1994 aj na pedagogickom 
pracovisku v Michalovciach. 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA PHF?

SPOLUPRÁCA S PRAXOU
PHF EU intenzívne spolupracuje so všetkými relevantnými zamestná-
vateľmi absolventov PHF EU, medzi ktorých patria hlavne spoločnosti 
T-Systems Slovakia, Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, AT&T, 
Lafarge Holcim European Business Services, Embraco Slovakia, Siemens, 
ako aj všetky významné informačno-komunikačné, bankové, finančné 
a auditorské spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky. Na 
základe tejto spolupráce vie PHF EU flexibilne prispôsobovať študijné 
programy potrebám praxe a zabezpečovať pre študentov PHF EU spoločné 
podujatia s podnikmi, prednášky odborníkov z praxe, organizovanie work- 
shopov pre študentov, vypracovanie diplomových prác v podnikoch, ako aj 
možnosti účasti študentov na rôznych ďalších programoch, stážach a zís- 
kavaní pracovných ponúk priamo z firiem. Výsledkom je tak absolvent, 
ktorý nemá problém s uplatnením na trhu práce alebo pri podnikaní. 

História, jedinečnosť, moderné priestory
Sme jediná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá má sídlo na 
východnom Slovensku. PHF EU má takmer 70 ročnú históriu v ekonomic- 
kom vzdelávaní na východnom Slovensku (Košice, pedagogické pracovisko 
Michalovce). Ponúkame vzdelanie kompatibilné so všetkými ostatnými 
fakultami Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nachádzame sa v historic- 
kom centre Košíc (Tajovského 13) v nových a moderných priestoroch a sme 
vybavení najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami. 
Ubytovanie zabezpečujeme každému študentovi vo vlastnom ubytovacom 
zariadení (Bellova 1).

Výborné uplatnenie
Podľa portálu Profesia.sk majú zamestnávatelia najväčší záujem o ab- 
solventov Ekonomickej univerzity. Až 90 % absolventov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave si nájde prácu do šiestich mesiacov po ukončení 
štúdia, čím sa môžeme pochváliť veľmi nízkou nezamestnanosťou našich 
absolventov. Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave zarobí v prie- 
mere 1 452 Eur.

Štúdium v zahraničí a možnosť získať dvojitý diplom
Študentom ponúkame široké portfólio 3 až 12 mesačných zahraničných 
študijných pobytov v rámci programu Erasmus+ na viac ako 270 univer-
zitách vo svete. Možnosť získať bakalársky diplom na britskej univerzite – 
University of Huddersfield, GB. Okrem toho ponúkame široké portfólio 
platených zahraničných stáží. 

Unikátne možnosti štúdia
V spolupráci s významnými zamestnávateľmi absolventov PHF EU po- 
núkame študentom unikátne vzdelávacie programy a predmety – napr. 
program HONORIS – jedinečný program v spolupráci so spoločnosťou 
T-Systems Slovakia s.r.o., ktorý je orientovaný prakticky s dôrazom na pro- 
blematiku projektového manažmentu s výsledkom 100 % zamestnanosti 
absolventov programu. Taktiež pravidelne organizujeme odborné pred- 
nášky popredných slovenských i svetových expertov. 

Študenti PHF EU majú možnosť sa pravidelne zúčastňovať na domácich 
a medzinárodných súťažiach, v rámci ktorých môžu nadviazať na úspechy 
starších spolužiakov – napr. 4. miesto vo svetovom finále medzinárodnej 
súťaže Global Management Challenge v roku 2016 a účasť na svetovom 
finále medzinárodnej súťaže Global Management Challenge v roku 2017. 


