Zásady prijímacieho konania na štúdium druhého (inžinierskeho) stupňa
na Ekonomickej fakulte TUKE (EkF TUKE) pre akademický rok 2020/2021
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.
Prihlášku na druhý/inžiniersky stupeň je možné podať do 1. 7. 2020.
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 2020 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).
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
skupín 8 Ekonómia a manažment, 18 Informatika a 22 Matematika,
 pre študijný program ekonomika a manažment verejnej správy sú to študijné odbory
podskupín 8 Ekonómia a manažment, 18 Informatika, 22 Matematika, 36 Politické
vedy, 30 Právo a 31 Priestorové plánovanie.
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 2020/2021 na
študijný program financie, bankovníctvo a investovanie je 220 a na študijný program
ekonomika a manažment verejnej správy je 60.
Externú formu štúdia fakulta otvorí len v prípade dostatočného záujmu uchádzačov.
Uchádzačov, ktorí nebudú prijatí na vybraný študijný program, môže dekan fakulty prijať
na iný študijný program s nenaplnenou kapacitou alebo na študijný program v inej forme.
Výška školného pre externú formu štúdia v druhom stupni na akademický rok 2020/2021
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 10. 09. 2019.
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