INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA FAJ EU V
BRATISLAVE PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
Záujemcovia o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
(ďalej len FAJ EU v Bratislave) sa môžu prihlásiť na štúdium študijných programov dvoch
stupňov vysokoškolského štúdia – 1. bakalárskeho stupňa štúdia, 2. magisterského stupňa
štúdia.
Všetky študijné programy, ktoré možno študovať na EU v Bratislave, sú akreditované
Akreditačnou komisiou – poradným orgánom vlády SR. Uchádzači, ktorí budú prijatí do 1.
ročníka štúdia, budú zaradení do 1. bakalárskeho stupňa štúdia a po jeho absolvovaní získa
absolvent akademický titul bakalár.
Uchádzači, ktorí majú záujem študovať na 2. magisterskom stupni štúdia, sa môžu prihlásiť na
štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia až po ukončení 1. stupňa štúdia, resp. po ukončení
bakalárskeho štúdia, absolvovaného podľa predchádzajúcich predpisov. Po jeho absolvovaní
získa absolvent akademický titul magister.
Všetci uchádzači o štúdium na 1. stupni štúdia na FAJ EU v Bratislave sú povinní vykonať
prijímaciu skúšku zo všetkých jej častí.
Štúdium študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia vyžaduje znalosť
jazykov, z ktorých uchádzač vykonal prijímaciu skúšku, na úrovni pokročilý. FAJ EU v
Bratislave neberie pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň maturitnej skúšky ani
na jej predmety a ich výsledky. Náhradný termín prijímacej skúšky pre 1. stupeň štúdia nebude
stanovený.

PROFIL ABSOLVENTA FAKULTY APLIKOVANÝCH
JAZYKOV EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. A 2. STUPŇA
CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA
Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je študijným programom 1. a 2.
stupňa štúdia. Prevažná časť štúdia sa uskutočňuje v anglickom a nemeckom jazyku, prípadne
v ďalších vybraných jazykoch, ako je francúzsky a španielsky jazyk. Jeho absolvent získa
základné teoretické poznatky z ekonómie, práva a iných spoločenskovedných disciplín,
patričný stupeň komunikatívnej kompetencie a poznatky o problematike interkultúrnej
komunikácie, ako aj poznatky o reáliách krajín študovaných jazykov. V profile absolventa sa
kombinuje kompetencia výbornej znalosti jazykov, kultúry a spoločensko-ekonomických reálií
určitej
jazykovo-geografickej
oblasti
a
znalosti
z
oblasti
ekonomických,

podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva. Fakulta aplikovaných jazykov EU v
Bratislave pripravuje prekladateľov, tlmočníkov, interkultúrnych mediátorov, odborníkov na
komunikáciu v interkultúrnej hospodárskej praxi, kulturológov, euroúradníkov a pod.

INFORMAČNÉ DNI O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA EU V
BRATISLAVE
9. februára 2018
v priestoroch EU v Bratislave

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 1. STUPEŇ
ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia do 31. marca 2018.
Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia sa uskutočni od 11. – 15. júna 2018 (Pozn. počet dní
konania prijímacích skúšok na danej fakulte bude závisieť od počtu prihlásených).
Náhradný termín prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia nebude stanovený pre žiadne dôvody
neúčasti na riadnom termíne prijímacích skúšok.

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Prihlášku na štúdium študijných programov na FAJ EU v Bratislave môžu uchádzači posielať
po 1. januári 2018.

ADRESA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Adresa na podávanie prihlášok na štúdium študijných programov na FAJ EU v Bratislave:
Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1 852 35
Bratislava 5 A

NÁLEŽITOSTI A PRÍLOHY PRIHLÁŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Uchádzači o štúdium študijného programu na prvom stupni štúdia na FAJ EU v Bratislave si
podávajú prihlášku:
• elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke
www.euba.sk po 1. januári 2018)
• tlačenou formou (na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium – bakalárske
– 1. stupeň) EU v Bratislave odporúča uchádzačom prednostne podávať elektronickú prihlášku.
FAJ EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v
Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave.
FAJ EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na
portáli VŠ (www.portalvs.sk).
V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný prihlášku
doručiť na EU v Bratislave aj v tlačenej podobe a uhradiť poplatok vo výške 40 € (bez nároku
na znížený poplatok).
Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu príslušnej
fakulty aj riadne vyplnenú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej
prihlášky, resp. na tlačive pre podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium) a uhradí znížený
poplatok vo výške 32. Uchádzač, ktorý si podá prihlášku iba v tlačenej podobe, uhradí
poplatok vo výške 40 €.

V prihláške na 1. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
• akademický rok 2018/2019,
• požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne
občianstvo, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR,
rodné číslo u cudzinca v prípade, ak mu bolo pridelené ministerstvom 6 vnútra, údaje o
predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní),
• názov príslušnej fakulty: Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
• názov študijného programu: Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

• formu štúdia: denné,
• metódu štúdia: prezenčná,
• uchádzač o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov uvedie kombináciu dvoch cudzích
jazykov podľa ponuky fakulty,
• rok maturitnej skúšky,
• kód strednej školy,
• druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu,
• študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy,
• prospech dosiahnutý na strednej škole,
• na tretej strane prihlášky uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole,
• dátum a prihlášku podpíše

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou zdravotnou
spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad a
kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej
vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Neúplné prihlášky sa vrátia na
doplnenie. Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a príslušná fakulta ich
uchádzačom vráti.
Prílohu prihlášky na 1. stupeň štúdia tvorí:
• stručný životopis uchádzača,
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý je možné uhradiť výhradne
bankovým prevodom. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o
úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva,
• u uchádzačov, ktorí maturovali v roku 2017 a skôr, aj úradne overená fotokópia maturitného
vysvedčenia, bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu,
• uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2018, predložia overenú fotokópiu maturitného
vysvedčenia, bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu, najneskôr pri prezencii na prijímacej
skúške. FAJ EU v Bratislave nepotvrdzuje uchádzačom príjem prihlášky.
Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá
riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.
Všetci uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia sú povinní vykonať
prijímaciu skúšku zo všetkých jej častí.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení:
uchádzači o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov, ktorí absolvujú test Všeobecných
študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj
testy z vybraných dvoch cudzích jazykov, 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.
Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok možno absolvovať v priebehu akademického
roka 2017/2018 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. apríla 2018.
Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v
danej hranici percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na FAJ EU zo všetkých predmetov
prijímacej skúšky.
Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na prvý stupeň štúdia pošle FAJ EU v Bratislave
prihláseným uchádzačom pozvánku a požiadavky na prijímacie skúšky z jednotlivých
predmetov. Na FAJ EU v Bratislave možno zapísať na štúdium študijného programu 1. stupňa
štúdia iba uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na FAJ EU v Bratislave je úplné
stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou.
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.
Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na FAJ EU v Bratislave je
vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých jej častí.
FAJ EU v Bratislave a jej fakulty neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň
maturitnej skúšky ani na jej predmety a ich výsledky.
Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
• zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav
jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR),
test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a
uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, ktorým bolo vydané
osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov

SR. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného
stredného vzdelania.
Prijímacia skúška na Fakultu aplikovaných jazykov pozostáva z písomných testov:
• zo všeobecných študijných predpokladov,
• z dvoch cudzích jazykov podľa výberu z nasledujúcich kombinácií: - z anglického a
nemeckého jazyka alebo - z anglického a francúzskeho jazyka alebo - z anglického a
španielskeho jazyka alebo - z nemeckého a francúzskeho jazyka alebo - z nemeckého a
španielskeho jazyka.
Štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov vyžaduje znalosť obidvoch cudzích jazykov, z
ktorých uchádzač vykonal prijímaciu skúšku (podľa zvolenej kombinácie) na úrovni pokročilý
(B2).
Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
• platnej pozvánky,
• preukazu totožnosti,
• úradne overenej fotokópie maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému
vysvedčeniu.
Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho
špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na
jeho špecifické potreby.
O forme a spôsobe vykonania prijímacej skúšky rozhoduje dekan príslušnej fakulty EU v
Bratislave.
Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že konajú
maturitnú skúšku v zahraničí a následne majú povinnosť vykonať rozdielovú maturitnú skúšku
z niektorého z predmetov, pričom sa táto koná až po realizácii prijímacích skúšok na FAJ EU
v Bratislave, sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť.
V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že budú povinní
v stanovenom termíne určenom pre zápis na štúdium predložiť overenú fotokópiu maturitného
vysvedčenia.
Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že
absolvujú medzinárodný študijný program podľa § 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. International
Baccalaureate program – IB program), sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak
splnia podmienky pre prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom
termíne predložiť doklad o maturitnej skúške vykonanej podľa tohto programu a ktorý sa
považuje za rovnocenný s maturitným vysvedčením podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu neúčasti
alebo z dôvodu neúspešného vykonania maturitnej skúšky, môžu sa prijímacej skúšky
zúčastniť.
V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú
povinní v stanovenom termíne predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, a to
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, (okrem
uchádzačov z ČR), sú povinní podľa vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 o rovnocennosti dokladov o
vzdelaní predložiť v termíne stanovenom príslušnou fakultou nostrifikované doklady o štúdiu
vydané príslušným úradom, doplnené potvrdením Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní
MŠVVaŠ SR.
Potvrdenie Strediska predložia i cudzí štátni príslušníci uchádzajúci sa o štúdium na EU v
Bratislave a jej fakultách.
Začiatok písomných testov je o 8.30 hodine a predpokladaná doba trvania je do 13.00 hod.
Ukončenie prijímacej skúšky sa uskutočňuje oznámením výsledkov písomných testov
písomnou formou na výveskách v priestoroch FAJ EU v Bratislave a na internetovej stránke
EU v Bratislave, a to vždy po 15.00 hod.
Jednotlivé otázky v testoch obsahujú viacero možností odpovede. Uchádzač vyznačí správnu
odpoveď na odpovedný hárok, ktorý je označený čiarovým kódom.
Čiarový kód si vyžrebuje uchádzač pri prezencii a slúži na označenie odpovedných hárkov a
na získanie informácie o výsledku prijímacích skúšok (na výveskách v priestoroch FAJ EU v
Bratislave a na internetovej stránke EU v Bratislave v deň prijímacej skúšky).

LITERATÚRA A PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA
1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Literatúru na prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia si záujemcovia budú môcť zakúpiť v
predajniach študijnej literatúry na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave a na Tajovského ulici č.
13 v Košiciach, resp. objednať na adrese: Vydavateľstvo EKONÓM, Ekonomická univerzita v
Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej
techniky (skenovanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované
vyhodnocovanie), a to iba na základe identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód.

Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransformujú do databázy uchádzačov a pre
každého uchádzača sa automaticky vypočíta súčet bodov zo všetkých testov.
Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 100 bodov. Za
výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program FAJ EU v Bratislave môže
uchádzač získať maximálne 100 bodov – spolu 300 bodov. Súčet získaných bodov zo všetkých
častí prijímacej skúšky sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov. Podľa
celkového výsledku prijímacej skúšky sa FAJ EU v Bratislave vytvorí z uchádzačov poradie
tak, že číslo 1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov a najvyššie poradové číslo získa
uchádzač s minimálnym počtom bodov. Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta
uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách v priestoroch fakulty a na
internetovej stránke EU v Bratislave. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukončení
prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan FAJ EU v
Bratislave na základe zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.
Dekan FAJ EU v Bratislave prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia
uchádzači záujem uvedením v prihláške na štúdium.
Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet
uchádzačov, o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan FAJ EU v Bratislave, a to tak, že
môže ako ďalšie kritérium použiť ďalšie kvalitatívne poradie.
Uchádzačom o štúdium pošle dekan FAJ EU v Bratislave podľa hodnotenia výsledkov
prijímacej skúšky rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení
prijímacích skúšok na FAJ EU v Bratislave.
Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.
Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili
základnú podmienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí
podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní
splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia).
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie
vydal, t. j. dekanovi FAJ EU v Bratislave, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov. Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného
programu, sú povinní sa osobne zúčastniť zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou
formou spolu s rozhodnutím o prijatí. Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty
právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač

informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na
štúdium.

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA PRE
AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia je do 15. apríla 2018
Prijímacie skúšky 2. stupeň štúdia na FAJ EU v Bratislave sa uskutočnia 2. júla 2018

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa na Fakulte
aplikovaných jazykov EU v Bratislave je úspešné absolvovanie 1. stupňa štúdia študijného
programu cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia alebo absolvovanie 1. stupňa štúdia v
študijnom odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, pričom súčet počtu kreditov za
predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa FAJ EU v Bratislave,
na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. V prípade, že uchádzač absolvoval
príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v
rozsahu stanovenom dekanom fakulty.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na Fakulte
aplikovaných jazykov EU v Bratislave sú:
• úspešné absolvovanie prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia.
Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v študijnom programe
cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia s celkovým váženým študijným priemerom do 1,75
vrátane, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa štúdia bez prijímacích skúšok.
Uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, alebo uchádzač, ktorý
absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v niektorom študijnom programe študijného
odboru 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý
stupeň štúdia. Prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti (preklad odborného ekonomického
textu z cudzieho do slovenského jazyka, čítanie s porozumením) a ústnej časti (diskusia na tému
z oblasti akademického jazyka), ktorých obsah zodpovedá vedomostnej úrovni bakalárskeho
stupňa štúdia. Prijímacia skúška sa vykonáva v oboch jazykoch, teda v anglickom aj nemeckom.
Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave (ukončil
štúdium na inej vysokej škole, resp. inej fakulte EU v Bratislave), predloží úradne overenú
fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške na študijné oddelenie Fakulty
aplikovaných jazykov EU v Bratislave najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

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.

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Prihlášku na štúdium študijných programov na FAJ EU v Bratislave môžu uchádzači posielať
po 1. januári 2018.

ADRESA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Adresa na podávanie prihlášok na štúdium študijných programov na FAJ EU v Bratislave:
Fakulta aplikovaných jazykov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1 852 35
Bratislava 5 A

NÁLEŽITOSTI A PRÍLOHY PRIHLÁŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Uchádzači o štúdium študijného programu na prvom stupni štúdia na FAJ EU v Bratislave si
podávajú prihlášku:
• elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke
www.euba.sk po 1. januári 2018)
• tlačenou formou (na predpísanom tlačive)
FAJ EU v Bratislave odporúča uchádzačom prednostne podávať elektronickú prihlášku.
FAJ EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v
Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave.
EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli
VŠ (www.portalvs.sk).
V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný prihlášku
doručiť na EU v Bratislave aj v tlačenej podobe a uhradiť poplatok vo výške 40 € (bez nároku
na znížený poplatok).
Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu príslušnej
fakulty aj riadne vyplnenú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej
prihlášky, resp. na tlačive pre podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium) a uhradí znížený

poplatok vo výške 32 €. Uchádzač, ktorý si podá prihlášku iba v tlačenej podobe, uhradí
poplatok vo výške 40 €.

V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
• akademický rok 2018/2019,
• požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne
občianstvo, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR,
rodné číslo u cudzinca v prípade, ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra, údaje o
predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní),
• názov príslušnej fakulty: Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
• názov študijného programu: Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
• formu štúdia: denné,
• metódu štúdia: prezenčná,
• uchádzač o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov uvedie kombináciu dvoch cudzích
jazykov podľa ponuky: z anglického a nemeckého jazyka alebo - z anglického a francúzskeho
jazyka alebo - z anglického a španielskeho jazyka alebo - z nemeckého a francúzskeho jazyka
alebo - z nemeckého a španielskeho jazyka.
• informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
• na druhej strane prihlášky vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole,
• dátum a prihlášku podpíše
Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa neuvádzajú.
Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač
so zníženou zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný
priložiť príslušný doklad a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej
skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Neúplné prihlášky
sa vrátia na doplnenie. Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a FAJ EU v
Bratislave ich uchádzačom vráti.
Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy FAJ EU v Bratislave u uchádzačov,
ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2017 a skôr, tvorí:
• stručný životopis uchádzača,

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý je možné uhradiť výhradne
bankovým prevodom. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o
úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva,
• úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
• úradne overená fotokópia dodatku k diplomu,
• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,
• u uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia
výpis výsledkov 1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači
prvý stupeň študovali.
Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.
Uchádzači, ktorí pokračujú v druhom stupni štúdia na FAJ EU v Bratislave, kde ukončili prvý
stupeň štúdia, predložia k prihláške len stručný životopis.
Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy FAJ EU v Bratislave u uchádzačov,
ktorí absolvujú 1. stupeň štúdia v roku 2018, tvorí:
• stručný životopis uchádzača,
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý je možné uhradiť výhradne
bankovým prevodom. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o
úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva, Najneskôr pri
prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou predloží
uchádzač:
• úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu,
• úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu,
• úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške.
Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie
základných podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť.
V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú
povinní predložiť splnenie základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na
štúdium.
Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia FAJ EU
v Bratislave je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v študijnom programe študijného odboru
príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov za
predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač
hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia
v študijnom programe 2. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom
príslušnej 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 na určuje FAJ EU
v Bratislave.
Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
• zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým
bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú
za občanov SR. Obsah a formu prijímacej skúšky na druhý stupeň určujú príslušné fakulty
samostatne. Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
• pozvánky,
• preukazu totožnosti,
• úradne overenej fotokópie diplomu o ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ak ju
uchádzač nepredložil skôr,
• úradne overenej fotokópie dodatku k diplomu,
• úradne overenej fotokópie vysvedčenia o štátnej skúške,
• rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ak ho uchádzač nepredložil
skôr (iba uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského
štúdia na zahraničnej vysokej škole).
V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá
vysoká škola, na ktorej absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa
vysokoškolského štúdia, predloží na prijímacej skúške potvrdenie o ukončení 1. stupňa štúdia,
vydané príslušnou vysokou školou a diplom a ostatné náležitosti predloží najneskôr v termíne
stanovenom príslušnou fakultou.
Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie
základných podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia
podmienky pre prijatie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom

termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v deň
určený na zápis na štúdium.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky a podľa požiadaviek príslušnej fakulty pre
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške
vyhoveli, poradie tak, že číslo 1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov a najvyššie
poradové číslo získa uchádzač sminimálnym počtom bodov. Počet získaných bodov oznámi
príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách v priestoroch
fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan príslušnej
fakulty FAJ EU v Bratislave na základe zásad schválených akademickým senátom.
Dekan FAJ EU v Bratislave prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia
uchádzači záujem uvedením v prihláške na štúdium.
Uchádzačov o 2. stupeň štúdia, ktorí splnili podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok, ak
FAJ EU v Bratislave takéto podmienky stanovila, prijme dekan príslušnej fakulty bez
prijímacích skúšok.
Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet
uchádzačov, o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan FAJ EU v Bratislave, a to tak, že
môže ako ďalšie kritérium použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium alebo
použije ďalšie kvalitatívne poradie.
Uchádzačom o štúdium pošle dekan FAJ EU v Bratislave podľa hodnotenia výsledkov
prijímacej skúšky rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení
prijímacích skúšok na príslušnej fakulte. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí sa doručuje
uchádzačom až po ukončení prijímacieho konania, vrátane uchádzačov, ktorí budú prijatí bez
prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných
rúk uchádzača.
Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili
základnú podmienku prijatia, môžu byť prijatí podmienečne.
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie
vydal, t. j. dekanovi FAJ EU v Bratislave do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O
neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie

rozhodnutia, sa rozhoduje vsúlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v
znení neskorších predpisov.
Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne
zúčastniť zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.
Podľa § 58 zákona o vysokých školách má FAJ EU v Bratislave právo požadovať od prijatých
uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote stanovenej
zákonom o vysokých školách neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE NA 1., RESP. 2. STUPEŇ
ŠTÚDIA A SPÔSOB JEHO ÚHRADY
POPLATOK 32 €
• za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe
(uvedená výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia).
Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu FAJ EU
v Bratislave aj riadne vyplnenú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej
prihlášky, resp. na tlačive pre podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium). FAJ EU v
Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom
informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).
POPLATOK 40 €
• za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky iba v tlačenej podobe
(uvedená výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia). V
prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ (www.portalvs.sk), je
povinný prihlášku doručiť na FAJ EU v Bratislave aj v tlačenej podobe a uhradiť poplatok vo
výške 40 € (bez nároku na znížený poplatok).
Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie
poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku
za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o
úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.
Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej
skúšky. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri
zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť
prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, môže písomne požiadať dekana FAJ EU v Bratislave
o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €).
Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch
neúčasti na prijímacích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie

príslušnej fakulty EU v Bratislave najneskôr do 31. mája 2017 (rozhoduje dátum poštovej
pečiatky).
Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch
neúčasti na prijímacích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie
príslušnej fakulty najneskôr 3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky).
Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu:
• názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare: FAJ EUBA
 číslo účtu v tvare IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671
• názov banky: Štátna pokladnica
• variabilný symbol:
- rodné číslo uchádzača (bez lomítka)
- u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. pre
2. 5. 1996 – 020596)
špecifický symbol:
Fakulta aplikovaných jazykov 1060003
Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA
Banka: Štátna pokladnica,
Radlinského 32, Bratislava
SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín):
SUBASKBX
Banka : Banka: VÚB, a. s.,
Mlynské Nivy, Bratislava

ŠTUDENTI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Ekonomická univerzita v Bratislave v duchu zachovania hodnoty a dôstojnosti ľudskej osoby
vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie pre všetkých študentov. Osobitú pozornosť
venujeme práci so študentami so špecifickými potrebami, s dôrazom na rešpektovanie
individuality človeka. Podporou uplatniteľnosti ľudských práv a slobôd na univerzite,
prispievame k rozvoju ľudskej osobnosti, ktorá ovplyvňuje všeobecný pokrok. Spoločný cieľ
orientujeme smerom k posilneniu metód práce rozvoja osobnosti človeka a neustálej snahe
rozširovať inkluzívnosť akademického prostredia pre študentov a uchádzačov so špecifickými
potrebami.
Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje:
1. študent so zrakovým postihnutím;
2. študent so sluchovým postihnutím;
3. študent s postihnutím dolných alebo horných končatín;
4. študent s chronickým ochorením;
5. študent so zdravotným oslabením;
6. študent s psychickým ochorením;
7. študent s autizmom alebo inými pervazívnymi poruchami;
8. študent s poruchami učenia.

ZÍSKANIE ŠTATÚTU ŠTUDENTA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Na univerzite pôsobí univerzitný koordinátor a fakultní koordinátori pre študentov so
špecifickými potrebami. Koordinátori sú pre študenta zdrojom užitočných informácií. Preto je
nevyhnutné, aby študent alebo uchádzač o štúdium nadviazal s koordinátorom osobný kontakt.
Koordinátor usmerní študenta/uchádzača o štúdium vo veci podania žiadosti o posúdenie
špecifických potrieb a priznania primeraných úprav a podporných služieb.
Súčasťou žiadosti sú i sprievodné dokumenty, a to najmä, lekárske potvrdenia, na základe
ktorých koordinátor vypracuje odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými
potrebami, ktoré adresuje dekanovi fakulty. Rozhodnutím dekana fakulty získa študent právo
využívať primerané úpravy a podporné služby. Tieto sú nastavené tak, aby ich transformácia
do vyhovujúcej študijnej formy neznižovala akademické štandardy študijného programu.

PRIMERANÉ ÚPRAVY A PODPORNÉ SLUŽBY

Študentom so špecifickými potrebami poskytuje univerzita primerané úpravy a podporné
služby, ktoré sa transformujú do priebehu štúdia. Týkajú sa najmä foriem učenia, prístupnosti
študijnej literatúry, vykonávania skúšok, prípadne iných špecifikácií podľa potrieb študenta.
Podporné služby slúžia ako kompenzačný prostriedok dôsledkov zdravotného znevýhodnenia
a nástroj na eliminovanie bariér akademického prostredia. Nastavením podporných služieb a
primeraných úprav môžu študenti so špecifickými potrebami študovať za porovnateľných
podmienok ako majú bežní študenti.
Formy primeraných úprav a podporných služieb
• zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
• individuálny harmonogram plnenia študijných povinností;
• podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení; •
zápis poznámok z prednášok a seminárov;
• scanovanie a kopírovanie poznámok a učebných textov;
• zapožičanie lupy na čítanie pre študentov so zrakovým postihnutím;
• zapožičanie komunikačného systému pre študentov so sluchovým postihnutím;
• individuálna technická podporu v systéme AiS;
• prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova pre študentov s
telesným postihnutím;
• vyhradené parkovacie miesto pre konkrétneho študenta pri bezbariérovom vstupe;
• prednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Ak má uchádzač záujem o priznanie primeraných úprav a podporných služieb počas
prijímacieho konania, takémuto uchádzačovi odporúčame ešte pred podaním prihlášky na
vysokoškolské štúdium kontaktovať osobne univerzitného koordinátora pre študentov so
špecifickými potrebami. Koordinátor v rámci odborných konzultácií odporučí uchádzačovi
adekvátnu úpravu spôsobu vykonania prijímacej skúšky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Ak ste držiteľom preukazu ŤZP, nie ste automaticky zaradený medzi študentov so špecifickými
potrebami.
O štatút študenta so špecifickými potrebami môže študent požiadať podaním žiadosti priamo
fakultnému koordinátori. Platnosť štatútu je študentovi priznávaná na jeden akademický rok.

Študentovi, ktorý požiada o vyhodnotenie špecifických potrieb sú nastavené podporné služby a
primerané úpravy, tak aby mohol študovať za porovnateľných podmienok ako bežní študenti.
Štatút študenta so špecifickými potrebami nie je nástrojom na redukciu učebnej látky, ale
nástroj podpory na vytvorenie adekvátnych podmienok zohľadňujúcich zdravotné
znevýhodnenie študenta. Primerané úpravy musia byť poskytované tak, aby sa neznižovali
akademické štandardy, nároky na osvojenie si vedomostí, zručností a kompetencii potrebných
pre získanie kvalifikácie v danom študijnom programe.
Lekárske správy a informácie o zdravotnom stave sú dôverné. S týmito informáciami pracuje
výhradne koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.
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