Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého (inžinierskeho) stupňa
na Ekonomickej fakulte TUKE (EkF TUKE) pre akademický rok 2019/2020
Základnou zákonnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa
je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania
druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské
štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne
skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej
300 kreditov.
Termín podávania prihlášok na druhý/inžiniersky stupeň: do 01. 07. 2019.
Na štúdium programov druhého (inžinierskeho) stupňa na EkF TUKE budú prijatí
uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
1. úspešne ukončili bakalárske štúdium v študijnom odbore Financie, bankovníctvo
a investovanie, resp. Verejná správa a regionálny rozvoj,
2. v stanovenom termíne do 1. júla 2019 podali prihlášku na predpísanom tlačive
https://www.minedu.sk/data/files/6734_prihlaska_mgr_2016.rtf
resp. elektronicky
a doložili požadované prílohy (uvedené v prihláške na str. 2 a 3). Doplňujúce informácie
k vyplneniu prihlášky sú uvedené v závere tohto dokumentu.
Uchádzači, ktorí nesplnili podmienku v bode 1. môžu byť prijatí na štúdium programov
druhého stupňa na EkF TUKE podmienečne (ak to umožnia kapacitné možnosti fakulty) ak sú
absolventmi prvého stupňa štúdia v uvedenom príbuznom študijnom odbore podľa číselníka
Sústavy študijných odborov v SR (https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/ ):
 pre študijný program financie, bankovníctvo a investovanie sú to študijné odbory
podskupín 3.03, 8.01.01, 9.01 a 9.02.10,
 pre študijný program ekonomika a manažment verejnej správy sú to študijné odbory
podskupín 3.01, 3.03, 3.04, 8.01.01 a 9.02.10.
Títo uchádzači musia po prijatí na druhý stupeň štúdia (po posúdení zhodnosti
absolvovaného študijného programu s programom uskutočňovaným na EkF TUKE) vykonať
diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom EkF TUKE v priebehu prvých dvoch semestrov
štúdia druhého stupňa. V opačnom prípade budú zo štúdia vylúčení.
V prípade, že počet uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia, prekročí kapacitné
možnosti fakulty, poradie uchádzačov, ktorí budú prijatí do naplnenia kapacity príslušného
študijného programu, zostaví prijímacia komisia na základe súčtu počtu bodov, ktoré sa
uchádzačovi pridelia nasledovne:
- absolvované štúdium – posúdenie zhodnosti absolvovaných predmetov: 0 – 10 bodov;
- dosiahnutý vážený študijný priemer na prvom stupni štúdia: 0 – 5 bodov,
(body/priemer v uvedenom intervale: 5 bodov/100 – 91, 4 body/90 – 81, 3 body/80 – 76,
2 body/75 – 71, 1 bod/70 – 65, 0 bodov/menej ako 65)
- iné zreteľa hodné dôvody – získané ocenenia v súťažiach, študentské aktivity, účasť vo
ŠVOČ, jazykové certifikáty, publikačná činnosť a pod.: 0 – 5 bodov.
Plánovaný počet prijatých študentov na druhý stupeň v akademickom roku 2019/2020 na
študijný program financie, bankovníctvo a investovanie je 200 a na študijný program
ekonomika a manažment verejnej správy je 40.

Uchádzačov, ktorí nebudú prijatí na vybraný študijný program v dennej forme, môže dekan
fakulty prijať na iný študijný program s nenaplnenou kapacitou alebo na študijný program v
externej forme.
Výška školného pre externú formu štúdia v druhom stupni na akademický rok 2019/2020
je 620 EUR/ak. rok.
Zahraniční uchádzači o štúdium druhého stupňa na EkF TUKE budú posudzovaní
individuálne, v súlade s platnou legislatívou a možnosťami fakulty.

Schválené Akademickým senátom Ekonomickej fakulty TUKE dňa 17. 09. 2018.

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD.
predseda AS EkF TUKE

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
dekan EkF TUKE

Doplňujúce informácie
-

úplnosť prihlášky

Vyžaduje sa štandardný formát prihlášky na vysokoškolské štúdium – druhý stupeň. Prihláška
môže byť papierová alebo elektronická; je akceptovaná ako úplná ak je doručená vo vybranej/
požadovanej podobe na študijné oddelenie a obsahuje:
1. vyplnenú, resp. tlačenú prihlášku,
2. notárom overenú kópiu bakalárskeho diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k
diplomu, resp. notárom overenú kópiu výpisu výsledkov bakalárskeho štúdia,
4. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
5. životopis.
Notárom overené kópie bakalárskeho diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k
diplomu resp. výpisu výsledkov bakalárskeho štúdia sú povinnou náležitosťou iba u
uchádzačov, ktorí neabsolvovali bakalárske štúdium na EkF TUKE.
Ak študent k dátumu podania prihlášky bakalársku štátnu skúšku absolvoval, avšak nemá
vydaný bakalársky diplom, predloží potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky.
Ak študent k dátumu podania prihlášky nemá absolvovanú bakalársku skúšku, doručí notárom
overené doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia najneskôr k termínu zápisu na štúdium.
-

pokyny pre vyplnenie tlačiva prihlášky a doloženie dokladov

Študijný program: financie, bankovníctvo a investovanie
ekonomika a manažment verejnej správy
Forma štúdia:
denná
externá
Metóda štúdia:
prezenčná (v dennej forme),
kombinovaná (v externej forme).
Prehľad o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole: pravdivá informácia je povinnou
náležitosťou prihlášky. Fakulta vyvodí z nepravdivých alebo zamlčaných údajov dôsledky v
zmysle platnej legislatívy.
Výpis výsledkov bakalárskeho štúdia (2. strana) – vyžaduje sa len od študentov, ktorí
neabsolvovali bakalárske štúdium na EkF TUKE. Absolventom bakalárskeho štúdia na EkF
TUKE urobí výpis študijné oddelenie.
Zdokladovaná účasť a úspešnosť v súťažiach, ŠVOČ, autorstvo publikácií, objavov
a pod. – vyžaduje sa len od študentov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inom odbore ako
Financie, bankovníctvo a investovanie resp. Verejná správa a regionálny rozvoj.
Kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie:
Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený jednotne na TU v Košiciach:
30 EUR – papierová prihláška;
20 EUR – elektronická prihláška - prostredníctvom rozhrania Elektronická prihláška:
https://eprihlaska.tuke.sk/
Úhrada je možná len bezhotovostným prevodom na účet fakulty!

Číslo účtu na poukázanie poplatku:
Štátna pokladnica: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2019
Konštantný symbol: 0308
Doklad o úhrade/prevode je potrebné priložiť/nalepiť na tretiu stranu prihlášky na určené
miesto.

