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Študijné programy, na ktoré bude fakulta prijímať uchádzačov
v akademickom roku 2017/2018
1. stupeň štúdia
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
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Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
1. Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave s výnimkou
zloženia predmetov prijímacej skúšky (okrem všeobecných študijných predpokladov aj dva cudzie
jazyky – anglický a nemecký jazyk, anglický a francúzsky jazyk, anglický a španielsky jazyk,
nemecký a francúzsky jazyk, nemecký a španielsky jazyk na rovnakej vedomostnej úrovni).

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:

30. 06. 2017

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.
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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.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Mgr. Jana Paľková, PhD.' 02/67295238; fax: 02/67295146; e-mail: jana.palkova@euba.sk
Uchádzač o štúdium má jazykové znalosti z dvoch cudzích jazykov, Zároveň sa predpokladá, že
uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

Profil absolventa Fakulty aplikovaných jazykov
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijné programy 1. a 2. stupňa
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.
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