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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. 
 
Де я можу знайти інструкції щодо заповнення електронної заявки? 
 
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.) 
 
Чи потрібно додавати мотиваційний лист до електронної заявки? 
 
Додатками до електронної заяви абітурієнтів з інших університетів є офіційно засвідчена 
ксерокопія університетського диплому, офіційно засвідчена ксерокопія додатку до 
диплому та офіційно засвідчена ксерокопія свідоцтва про державний іспит. Оригінали 
університетських дипломів завантажуватися не будуть. Супровідний лист або резюме не 
потрібні. 
 
Мої дипломи не містять додатку до диплома. Чи буде прийнята моя заявка, якщо я її 
не подаю? 
 
Абітурієнтам, чиї документи про освіту не включали додаток до диплому, вони подають 
заяву про результати першого ступеня навчання, підтвердженого навчальним відділом 
факультету, на якому навчались абітурієнти першого ступеня. 
 
Я маю долучити необхідні додатки до електронної заяви, коли я є заявником, 
відповідно. Випускник ЄС у Братиславі? 
 
Кандидати, які продовжують II. ступінь навчання на факультеті ЄС у Братиславі, де вони 
закінчили перший ступінь навчання, вони не повинні подавати засвідчені ксерокопії про 
закінчення бакалаврського навчання.  
 
Коли я можу найпізніше надати підтвердження освіти, яка підлягає нострифікації? 
 
Заявник з-за кордону або заявник, який закінчив перший ступінь університетського 
навчання в іноземному університеті, подає рішення про визнання диплому для 
академічних цілей, виданого йому ЄС у Братиславі. Рішення буде подано на вступний 
іспит найпізніше. 
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Чи можу я надіслати вкладення до електронної заявки поштою або також можна 
надіслати їх особисто вам? 
 
Додаткові вкладення можна надіслати поштою або подати особисто в навчальний відділ 
https://phf.euba.sk/studium/studijne-oddelenie, тому заздалегідь з’ясуйте години роботи 
на веб-сайті факультету, відповідно. домовитись в електронному вигляді з відповідним 
науковим співробітником. 
 
Що робити, якщо в програмі є помилки? 
 
Для виправлення помилок необхідно звернутися до навчального відділу факультету, 
який відредагує електронну заявку. 
 
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 зовнішній 
формі, програми вважаються двома різними). 
 
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, у 2021/2022 
навчальному році, ми пропонуємо програму навчання фінансовому менеджменту 
компанії на денній та заочній формах навчання. 
 
Я закінчив ступінь бакалавра в ФБЕ ЄС в Кошице. Чи можу я закінчити подальші 
інженерні дослідження на педагогічному робочому місці в Міхайловцях? 
 
Так, звісно. Інженерні студії можна закінчити на педагогічному робочому місці в 
Міхайловце, але лише за програмою навчання фінансового менеджменту компанії на 
денній або заочній формах навчання (iFRP_15MI / iFRPe_15MI). 
 
Де я можу знайти банківські реквізити для сплати вступного внеску? 
 
Збір за процедуру прийому в розмірі 32 євро сплачується виключно банківським 
переказом до 30 квітня 2021 року. Банківські реквізити є частиною документа Zásady 
prijímacieho konania na PHF EU na akademický rok 2021-2022 na II. stupeň štúdia доступна на 
веб-сайті факультету. 
 
 
Чи повинен я неодноразово платити комісію в розмірі 32 євро, подаючи електронну 
заявку на кожен факультет Економічного університету в Братиславі? 
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Якщо ви зацікавлені у вивченні навчальних програм II. ступінь 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. 
 
Чи повинен я складати вступний іспит як випускник ФБЕ ЄС? 
 
Абітурієнт, який закінчив навчальну програму 1-го ступеня дослідження ДТТМ / ДП та 
отримав загальний результат балового іспиту на державному іспиті не менше 102 балів 
(сума балів за окремі оцінювані частини) у навчальному році 2018 / 2019, 2019/2020 та 
2020/2021 на ФБЕ ЄС у Кошицях, можуть бути прийняті до дослідження II. ступінь без 
вступного іспиту. 
Якщо з моменту закінчення державного іспиту на бакалавра в ФБЕ ЄС минуло не більше 
3 років, заявник буде допущений до навчання на основі бальної оцінки державного 
іспиту на бакалавра. Якщо з моменту складання державного іспиту бакалавра в ФБЕ ЄС 
минуло більше 3 років, кандидат повинен успішно скласти вступний іспит у письмовій 
формі. 
 
З чого складається вступний іспит для абітурієнтів з інших університетів? 
 
Заявник, який закінчив навчальну програму 1-го ступеня у відповідній галузі навчання на 
іншому факультеті (код галузі 8-ї економіки та менеджменту у розумінні Системи галузей 
Словаччини) повинен успішно скласти вступний іспит на 2-му. ступінь вивчення 
письмово. 
Зміст вступного іспиту складається з питань та завдань з "бухгалтерського обліку 
підприємств" та "Економіки та управління бізнесом" в рамках державного іспиту на 
бакалаврську програму навчальної програми "Економіка та управління бізнесом" в ФБЕ 
ЄС. 
За результати кожної частини вступного іспиту кандидат може отримати максимум 100 
балів (загалом 200 балів за вступний іспит). 
У 2019/2020 навчальному році ви приймали абітурієнтів з інших університетів без 
вступних іспитів. Наскільки можна припустити цей факт у навчальному 2021/2022 
році? 
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Якщо кількість претендентів на будь-яку з навчальних програм не досягає кількості, яку 
відповідний факультет планує прийняти до даної навчальної програми, декан 
відповідного факультету може прийняти рішення про прийняття кандидатів на дану 
навчальну програму без складання вступного іспиту . 
 
Як іноземний заявник на вивчення навчальних програм словацькою мовою, чи 
потрібно мені надати підтвердження проходження мовного курсу? 
 
Іноземні абітурієнти повинні пройти курс мови та професійного навчання, щоб засвоїти 
вимоги навчальної програми словацькою мовою. 
 
Що робити, якщо я не можу скласти вступний іспит вчасно? 
 
Альтернативна дата вступного іспиту не буде призначена! 
 
Де я можу знайти інформацію про те, скільки заявників ви приймаєте? 
 
Ця інформація є частиною документа Zásady prijímacieho konania na PHF EU na akademický 
rok 2021-2022 na II. stupeň štúdia 
У таблиці No 1 - це мінімальна кількість претендентів, необхідних для відкриття 
відповідної навчальної програми. 
 
Як абітурієнт з іншого університету, чи можу я розраховувати на диференціальні 
іспити, отримані в результаті оцінки взаємозв'язку галузі навчання? 
 
Якщо заявник закінчив відповідну галузь навчання, він / вона повинен після вступу до 
програми навчання, II. ступінь вивченості в навчальній програмі II. ступінь навчання для 
проведення диференціальних іспитів в обсязі, визначеному деканом відповідного 
факультету. Декан факультету вирішить питання спорідненості кафедри. 
 
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 EUBA (вправи зазвичай у п’ятницю, 
а іноді і в суботу). 
 
Де, коли і як я повинен висловити свою зацікавленість у блочному навчанні? 
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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. 
 
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 може студент навчальної програми бізнес-торгівля та маркетинг також взяти участь 
у навчальній програмі HONORIS? 
 
Вибірковий курс HONORIS - це зміст рекомендованого навчального плану програми 
фінансового менеджменту компанії на денній формі навчання. Відповідно до 
Регламенту навчання ЕУБА, студенти іншої навчальної програми II також можуть обрати 
її. ступінь, а отже, бізнес та маркетингова програма. 
 
Чи можу я взяти участь в освітній програмі HONORIS, навіть якщо я буду навчатися на 
педагогічному робочому місці в Міхайловцях? 
 
Так, студенти навчальної програми Фінансовий менеджмент компанії на педагогічному 
робочому місці Міхаловце також можуть брати участь у програмі HONORIS. Заняття 
відбуватимуться щоп’ятниці, але на факультеті в Кошицях. 
 
 
 
 
У який день тижня у співпраці з компанією відбувається освітня програма HONORIS 
T-Systems Slovakia s.r.o.? 
 
Програма HONORIS завжди відбувається в п’ятницю, ще вранці. 
 
Як довго триває навчальна програма HONORIS? 
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Програма Honoris відбувається протягом 1-го та 2-го курсу, тобто студент відвідує її 
протягом 4 семестрів. 
 
Чи отримаю я також сертифікат або диплом про закінчення програми навчання 
Honoris після її закінчення? 
 
Так, кожному учаснику, який успішно закінчив програму HONORIS, буде вручено 
сертифікат про закінчення навчання від представників T-Systems Slovakia s.r.o. 
 
Мені цікаво взяти участь у навчальній програмі HONORIS. Кому я повинен повідомити 
про свою зацікавленість? 
 
Про участь у програмі HONORIS необхідно повідомляти електронною поштою p. 
Заступник декана з питань розвитку, проектів та зв’язків з громадськістю – Ing. Slavomíre 
Staškovej, PhD. – slavomira.staskova@euba.sk 
 
Я можу завершити Еразмус +, відповідно. брати участь в інших програмах мобільності? 
 
Так, студенти Економічного університету в Братиславі можуть подати заявку на навчання 
за програмою Erasmus +, стажування, стажування в аспірантурі, навчання за межами ЄС 
(наприклад, Китай, Російська Федерація, Японія тощо), а також є можливість навчатися 
семестр / рік в університетах-партнерах (наприклад, у США, Мексиці, Аргентині, 
Південній Кореї тощо), або ви можете подати заявку на стипендію від Національної 
стипендіальної програми Словацької Республіки, Вишеградського фонду тощо. 
 
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. 
 
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. 
 
 
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? 
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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 
 
 
 


