
Q&A 
 
 
 
Чи можу я також надіслати заявку на навчання поштою? 
 
До 31 березня 2021 року заявку можна надіслати ЕКСКЛЮЗИВНО в електронному вигляді 
лише через Академічну інформаційну систему ЄС у Братиславі (AiS2): https://e-
prihlaska.euba.sk 
Подання друкованої або письмової форми електронної заявки не вимагається. 
 
Документи, які потрібно надіслати поштою як вкладення до електронної заявки, 
потрібно надсилати поштою або це можливо, якщо ви можете вручити їх вам 
особисто? 
 
Ви також можете подати документи особисто в навчальний відділ 
https://phf.euba.sk/studium/studijne-oddelenie, тому заздалегідь з’ясуйте години роботи 
на веб-сайті факультету. 
 
Чи потрібно до електронної заяви додавати копії атестатів про закінчення школи? 
 
Нам не потрібні копії атестату, але необхідно принести на вступний іспит офіційно 
засвідчену ксерокопію атестата без додатку до атестата, НЕ ОРИГІНАЛЬНИЙ. 
Офіційно засвідчена ксерокопія атестата подається не пізніше дня вступу. 
Kde nájdem návod na vyplnenie e-prihlášky? 
 
Посібник доступний на веб-сайті університету та факультету: 
https://euba.sk/uchadzac/prihlaska-na-eu-v-bratislave/navod-na-vyplnenie-e-prihlasky-1-
stupen 
Більш детальну інформацію про портал ePrihlas можна знайти в посібнику (príručke). 
 
Що робити, якщо в е-завці є помилки? 
 
Для виправлення помилок необхідно звернутися до навчального відділу факультету, 
який відредагує електронну заявку. 
 
Вибираючи факультативний предмет, мимоволі вибрав словацьку замість англійської. 
Як я можу змінити необов’язкову тему на англійську? 
 
Необхідно звернутися до навчального відділу факультету, який може розблокувати 
електронну заявку, щоб ви могли її виправити. 
 
Скільки навчальних програм я можу вказати в одному електронному додатку? Чи 
можу я заявити програму навчання іншого факультету за однією заявкою? 
 
 
Можна перерахувати 3 різні навчальні програми одного факультету на одній і тій же 
формі заявки (якщо одна і та ж навчальна програма представлена в денній та заочній 
формі, програми вважаються двома різними). 



Q&A 
 
 
Якщо я ще не вирішив, чи хочу вчитися в Міхайловцях чи Кошицях, чи можу я подати 
заявку на обидва місця? 
 
Так, звісно. Можна перерахувати 3 різні навчальні програми одного факультету на одній 
і тій же формі заявки (при презентації однієї і тієї ж навчальної програми в Кошицях та 
Міхайловцях програми вважаються двома різними). У Міхайловцях ми відкриваємо 
навчальну програму Економіка та управління бізнесом у навчальному році 2021/2022 у 
денній та заочній формах. 
 
Де я можу знайти банківські реквізити для сплати вступного внеску? 
 
Ця інформація є частиною процедури прийому на навчальний рік 2021/2022 до 1 ступеня 
навчання (Bc.), доступних на веб-сайті факультету: 
https://phf.euba.sk/www_write/files/studium/uchadzaci/2021-
2022/za%CC%81sady_pk_2021-2022_i._stupen%CC%8C.pdf. 
 
Чи повинен я неодноразово платити комісію в розмірі 32 євро, подаючи електронну 
заявку на кожен факультет Економічного університету в Братиславі? 
 
Якщо ви зацікавлені у вивченні навчальних програм першого ступеня на декількох 
факультетах Економічного університету в Братиславі, необхідно подати окрему заявку на 
кожен факультет окремо та сплатити плату за обслуговування в розмірі 32 євро для 
кожного з цих факультетів. 
 
Я надіслав електронну заявку і заплатив збір у розмірі 32 євро, і досі показує мені на 
порталі, що збір не сплачений. Згодом я надіслав заявку у паперовій формі разом із 
підтвердженням оплати. Чи може бути помилка, чи все гаразд? 
 
Необхідно звернутися до навчального відділу факультету. 
 
Вводячи символ змінної під час оплати заявки, я помилився і ввів не весь номер 
народження. 
 
Необхідно звернутися до навчального відділу факультету. 
 
Коли можна звільнитісь від вступного іспиту? 
 
Ви звільнені від вступного іспиту, якщо в цьому навчальному році: 

• ви пройдете загальнословацький тур Олімпіади з економіки бізнесу, 
організованого нашим факультетом, 

• пройти тести SCIO з кожного предмета протягом 60-го процентилю, 
• ви завершите фінал Економічної олімпіади, Олімпіади юного бухгалтера або 

Математичної олімпіади. 
 

Кандидати, звільнені від складання вступного іспиту, отримають 200 балів за вступний 
іспит. 



Q&A 
 
 
Чи автоматично участь у загальнословацькому турі Олімпіади з економіки бізнесу 
розглядається як відмова від вступних іспитів в Економічному університеті в 
Братиславі? 
 
Виходячи зі статуту конкурсу, усі учасники загальнословацького туру конкурсу будуть 
допущені до 1-го ступеня бакалаврату на факультеті ділового адміністрування 
Економічного університету в Братиславі, що базується в Кошице вступні іспити. Інші 
факультети Економічного університету в Братиславі не підпадають під цей виняток. 
Детальніша інформація про хід конкурсу доступна на веб-сайті факультету: 
https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/olympiada-podnikovy-hospodar#statut  

 
Чи потрібен учаснику Олімпіади керівнику бізнесу спеціальному проходженню курсів 
або іншому вище стандарту в рамках навчальної програми для успішного засвоєння 
тестових питань? 
 
Ні. Питання розподілені відповідно до категорії середньої школи - економічна 
спрямованість, неекономічна спрямованість та спрямованість на послуги. Індивідуальні 
запитання складаються з дійсних навчальних планів вибраних шкіл і містять навчальну 
програму, взяту під час навчання в середній школі..  

 
Що потрібно менеджеру бізнесу, щоб успішно зареєструватися на Олімпіаду? 
 
Перш за все, це реєстрація школи, де уповноважений координатор школи заповнює 
основні дані, а потім отримує інформацію про спільний доступ до реєстраційної форми 
для випускників середньої школи. Після заповнення даних випускники стають 
конкурентами, включеними до призу. Усі дії, пов’язані з Олімпіадою з управління 
бізнесом, безкоштовні з боку середньої школи або самих зареєстрованих випускників. 
 
Що робити, якщо я не можу скласти вступний іспит вчасно? 
 
Альтернативна дата вступного іспиту не буде призначена! Кількість днів вступних іспитів 
на окремих факультетах буде залежати від кількості зареєстрованих кандидатів. 
 
З чого складається тест загальних навчальних передумов? Де я можу знайти зразок 
тесту та рекомендовану літературу? 
 
Тест "Загальні умови підготовки" складається з питань з наступних тем: економіка, 
економіка бізнесу, Європейський Союз, соціальні дослідження, математика та логіка. 
Зразок тесту доступний на веб-сайті університету та факультету: 
https://euba.sk/vzorovytest/, а також рекомендована література: 
https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/odporucana-literatura та посилання на 
інтернет-продаж літератури для вступних іспитів: https://euba.sk/uchadzac/internetovy-
predaj-literatury-na-prijimacie-skusky. 
 
 
 
 



Q&A 
 
 
 
З яких іноземних мов можна складати вступний іспит? 
 
На нашому факультеті заявник обирає іноземну мову за власним вибором в електронній 
заявці (англійська, німецька, російська, французька та іспанська - іноземний заявник: 
словацька). Іноземні абітурієнти, які закінчили словацьку мову (у Словацькій Республіці 
чи за кордоном), зобов’язані складати вступний іспит не на словацьку мову, а відповідно 
до пропозиції факультету. 
 
Який рівень іноземної мови необхідний? 
 
Знання першої іноземної мови (з якої кандидат складатиме вступний іспит вимагається 
на рівні "середній (B2)". Знання другої іноземної мови потрібно на рівні "середній (B1)" - 
виключно " новачок (А1) "). 
 
Чи доведеться мені брати уроки іноземної мови, коли я складаю державний іспит? 
 
На нашому факультеті та в економічному університеті в Братиславі загалом державні 
іспити та інші сертифікати з іноземних мов, отримані в інших закладах, не визнаються. 
Ви зобов’язані викладати іноземні мови (обов’язкові предмети) відповідно до 
Положення про навчання ЕУБА та відповідно до плану навчання відповідної навчальної 
програми. 
 
Після випускних іспитів у середній школі за кордоном я отримав сертифікати з 
математики, економіки та німецької мови та один сертифікат AS Level з англійської 
мови, який вважається дипломом середньої школи в інших країнах. Ви приймаєте ці 
сертифікати, щоб подати документи до вашого університету. Якщо так, чи потрібно 
офіційно перекладати ці документи з англійської на словацьку? 
 
Заявники, які закінчили середню школу або частина їх за кордоном (крім заявників з 
Чеської Республіки), вимагаються частиною 422/2015 збірника законів про визнання 
свідоцтв про освіту та про визнання професійних кваліфікацій та про внесення змін до 
деяких актів для подання у встановлений відповідним факультетом термін 
нострифіковані навчальні документи, видані компетентним органом, доповнені 
сертифікатом Центру визнання освіти MŠVVaŠ SR . Сертифікат Центру визнання свідоцтв 
про освіту Міністерства освіти, молоді та спорту Словацької Республіки також буде 
подано іноземними громадянами, які подають заявку на навчання в ФБЕ ЄС в Кошице. 
Більше інформації: https://www.minedu.sk/posudenie-studia-v-zahranici-pre-zdravotne-
poistovne-socialnu-poistovnu-zamestnavatelov-a-i/  
 
Як іноземний заявник на вивчення навчальних програм словацькою мовою, чи 
потрібно мені надати підтвердження проходження мовного курсу? 
 
Іноземні абітурієнти повинні пройти курс мови та професійної підготовки для засвоєння 
вимог програми навчання словацькою мовою, вони повинні скласти тест на вступному 
іспиті словацькою мовою (крім абітурієнтів з Чехії). 



Q&A 
 
 
 
Ви організуєте підготовчий курс до вступних іспитів? 
 
Реалізація підготовчого курсу залежить від зацікавленості претендентів на навчання на 
нашому факультеті. Ми рекомендуємо постійно контролювати веб-сайт факультету 
(новини) та соціальні мережі (Facebook, Instagram). 
 
Чи можу я зробити математику на 1 курсі? 
 
Вам не потрібно турбуватися про математику в ФБЕ ЄС, ви зіткнетеся з нею лише на 1-му 
курсі, і ми будемо раді допомогти вам її опанувати. Для першокурсників кожного 
семестру ми організовуємо безкоштовний курс EQUALIZER, спрямований на доповнення 
навчальної програми з математики середньої школи. За допомогою цього курсу ви 
можете безтурботно опановувати математику! 
 
Де я можу знайти інформацію про те, скільки заявників ви приймаєте? 
 
Ця інформація є частиною процедури прийому на навчальний рік 2021/2022 до 1 ступеня 
навчання, доступних на веб-сайті факультету: 
https://phf.euba.sk/www_write/files/studium/uchadzaci/2021-
2022/za%CC%81sady_pk_2021-2022_i._stupen%CC%8C.pdf.  
У таблиці No 1 - це мінімальна кількість претендентів, необхідних для відкриття 
відповідної навчальної програми. 
 
Коли проводиться заочне навчання протягом тижня? 
 
Викладання у формі консультацій щодо зовнішньої форми навчання заплановане на 
п’ятницю на нашому факультеті. 
 
Як для вас працює блочне навчання? 
 
Ми пропонуємо блок-викладання як скорочену альтернативу зовнішньому навчанню з 
точки зору тривалості навчання. Абітурієнтів, зацікавлених у блочному навчанні, 
приймають на денну форму навчання. Розклад максимально адаптований до їхніх вимог 
та можливостей відповідно до Регламенту навчання ЕУБА (вправи зазвичай у п’ятницю, 
а іноді і в суботу). 
 
Де, коли і як я повинен висловити свою зацікавленість у блочному навчанні? 
 
Необхідно зв’язатися з навчальним відділом факультету перед тим, як надіслати 
повернення на навчання (так звана попередня реєстрація), яке отримає абітурієнт разом 
із рішенням про вступ. 
 
 
 



Q&A 
 
 
На яку форму навчання я повинен претендувати, якщо мене цікавить блочне 
навчання? 
 
Щоб не потрібно було змінювати навчальну програму після вступу на навчання, ми 
рекомендуємо подати електронну заявку на денну форму навчання, в якій ми 
впроваджуємо блокове навчання. 
 
До кого я можу зв’язатися, якщо я зацікавлений у складі вступного іспиту з 
використанням відповідних заходів та служб підтримки як заявник на навчання з 
конкретними потребами? 
 
На прохання кандидата з особливими потребами форму вступного іспиту та спосіб 
складання буде визначено з урахуванням його конкретних потреб з урахуванням його 
конкретних потреб. Декан відповідного факультету ЄС у Братиславі приймає рішення про 
форму та спосіб складання вступного іспиту. 
Координатором для кандидатів з особливими потребами є: doc. Ing. Jozefína Hvastová, 
PhD., e-mail: jozefina.hvastova@euba.sk. 
 
Чи є на факультеті власний гуртожиток чи потрібно шукати власне житло? 
 
Факультет має власний заклад для проживання - Студентський дім J. L. Bella в Кошице, 
Беллова 1. Окрім помешкань, студентський гуртожиток пропонує тренажерний зал, 
каплицю та обладнані кухні. У 2018 році гуртожиток пройшов часткову реконструкцію. 
 
Коли я маю право на проживання в студентському будинку J. L. Bell у Кошицях? 
 
Процедура відповідає Принципам розподілу житла в студентських гуртожитках 
Економічного університету в Братиславі, доступних на веб-сайті університету: 
https://euba.sk/www_write/files/SK/sluzby/ubytovanie/2020/b-
zasady_pridelovania_ubytovania_2020.pdf.  
Для отримання додаткової інформації зверніться до співробітника з розміщення: 
Melánia Kiššová, e-mail: melania.kissova@euba.sk 
 
У якому році я можу перейти на Erasmus +? 
 
Erasmus +, як і іншу мобільність, можна закінчити після закінчення 1-го курсу першого 
ступеня. 
 
Чи можу я перейти на Erasmus + більше одного разу, або я можу пройти більше 
мобільностей? 
 
Так, студент може провести 12 місяців в Erasme + на кожному рівні навчання і може взяти 
участь у декількох мобільностях з різних програм мобільності. 
 
 



Q&A 
 
 
Що робити, якщо я не буду проводити всі тести на Erasme + чи іншій мобільності? Чи 
доведеться повторювати рік? 
 
Ні, у разі невдалого складання іспитів за кордоном, можна здати іспити після повернення 
як диференціальні іспити. 
 
 


