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Termín podania prihlášky do:

28. februára 2007 – 1. stupeň štúdia (D, E)
30. apríla 2007 – 2.stupeň štúdia (E)
Termín konania prijímacej skúšky: 18. – 22. júna 2007 – 1. stupeň štúdia (D, E)
21. augusta 2007 – 2. stupeň štúdia (E)
Poplatok za prijímacie konanie:
900,– Sk
Banka:
Štátna pokladnica
Účet:
7000095590/8180
Variabilný symbol:
101130
Konštantný symbol:
079

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
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Cestovný ruch
Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a manažment podniku
(v anglickom jazyku)
Ekonomika a manažment podniku
Financie, bankovníctvo a investovanie
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Regionálny rozvoj a verejná správa
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Verejná ekonomika a služby
Verejná ekonomika a služby
Ekonomika podnikov cestovného ruchu
Ekonomika a manažment
malých a stredných podnikov
Manažérstvo kvality
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a správa území
Ekonomika verejných služieb
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v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových
a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu,
v komerčnom bankovníctve, v organizáciách
zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj,
v štátnej správe a v samospráve.
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Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia na fakulte.
Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí:
počas stredoškolského štúdia dosiahli priemerný prospech (vypočítaný na základe známok na koncoročných vysvedčeniach a na
maturitnej skúške) najviac 1,05 alebo
vykonali maturitnú skúšku zo stanoveného počtu predmetov na úrovni A a v každom predmete maturitnej skúšky boli klasifikovaní
stupňom prospechu výborný.
Ostatní uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku. Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov prijímacej
skúšky a priemerného prospechu na strednej škole.
Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia sa vykonáva zo základov ekonómie, z matematiky a z jedného cudzieho jazyka. Cudzím
jazykom môže byť jazyk anglický, francúzsky, nemecký, alebo španielsky, v externom štúdiu tiež jazyk ruský. Za každú súčasť
prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 60 bodov, za priemerný prospech dosiahnutý na strednej škole maximálne 20
bodov.
Prijímacia skúška z cudzieho jazyka sa odpúšťa absolventom bilingválnych gymnázií a ostatným uchádzačom o štúdium, ktorí zložili
maturitnú skúšku z cudzieho jazyka ako štátnu jazykovú skúšku alebo získali iné osvedčenie o zodpovedajúcej úrovni jazykových
znalostí vydané uznávanou domácou alebo zahraničnou inštitúciou. Uchádzačovi, ktorému sa odpustí prijímacia skúška z cudzieho
jazyka, sa do celkového hodnotenia za túto časť prijímacej skúšky započíta maximálny počet bodov. Podrobnejšie informácie
o možnostiach odpustenia prijímacej skúšky z cudzieho jazyka fakulta zverejní prostredníctvom internetu.
Uchádzač je povinný predložiť doklady o splnení podmienok prijatia na štúdium bez vykonania prijímacej skúšky alebo podmienok
pre odpustenie prijímacej skúšky z cudzieho jazyka najneskôr do termínu konania prijímacej skúšky.
Spresnené podmienky prijatia na štúdium budú zverejnené na internete po schválení v akademickom senáte fakulty do 31. októbra
2006.
Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Na druhý stupeň štúdia môžu byť prijatí uchádzači, ktorí získali prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Podmienky prijatia sú
rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia na fakulte.
Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí získali 1. stupeň vvsokoškolského vzdelania v rovnakom
alebo príbuznom študijnom odbore a počas prvého stupňa vysokoškolského štúdia dosiahli priemerný prospech (známky
z jednotlivých študijných predmetov a z bakalárskej štátnej skúšky) najviac 2,0.
Ostatní uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku. Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov prijímacej
skúšky a priemerného prospechu v prvom stupni štúdia.
Prijímacia skúška na druhý stupeň štúdia sa vykonáva z profilujúcich predmetov prvého stupňa štúdia v príslušnom študijnom
odbore na fakulte. Za prijímaciu skúšku môže uchádzač získať maximálne 60 bodov, za priemerný prospech dosiahnutý počas
prvého stupňa vysokoškolského štúdia maximálne 20 bodov.
Spresnené podmienky prijatia na štúdium budú zverejnené na internete po schválení v akademickom senáte fakulty do 31. októbra
2006.
Prijímacia skúška
Prijímacia skúška je písomná. Všetky testy obsahujú otázky s výberom odpovede zo štyroch možností a sú elektronicky
vyhodnocované. Hodnotenie uchádzačov je zverejnené v deň konania prijímacej skúšky na výveske v budove fakulty a nasledujúci
deň na internetovej stránke fakulty.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Na jednej prihláške sa môže uchádzač prihlásiť najviac na dva študijné programy rovnakého stupňa štúdia na fakulte. Kompletne
vyplnenú prihlášku uchádzač zašle alebo doručí do stanoveného termínu na študijné oddelenie fakulty spolu so stručným
životopisom a kópiou potvrdenia o uhradení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok možno uhradiť poštovou poukážkou typu „U“
alebo v hotovosti v pokladni fakulty. Pokladničné hodiny fakulta zverejní prostredníctvom internetu. Fakulta nevyžaduje lekárske
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom odbore.
Fakulta uchádzačovi písomne potvrdí prijatie prihlášky na štúdium najneskôr do 30 dní po termíne uzávierky podania prihlášok na
príslušný stupeň štúdia. Zároveň mu zašle podrobné informácie o obsahu a priebehu prijímacej skúšky, o prípravných kurzoch na
prijímacie skúšky organizovaných fakultou a v prípade potreby určí uchádzačovi termín na doplnenie chýbajúcich dokladov
nevyhnutne potrebných k uskutočneniu prijímacieho konania a overeniu podmienok prijatia na štúdium.
Pozvánku na prijímaciu skúšku s uvedením presného dátumu a času vykonania zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 30 dní pred
termínom konania prijímacej skúšky.
Podmienky prijatia na štúdium zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako občanov Slovenskej republiky.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
doc. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., tel.: 048/446 2315, e-mail: gabriela.korimova@umb.sk
Ubytovanie a stravovanie
Ubytovacie a stravovacie služby pre študentov Ekonomickej fakulty zabezpečuje Správa účelových zariadení Univerzity Mateja
Bela, Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica.
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.umb.sk

Informácie o štúdiu
akademický rok 2007/2008
Termín podania prihlášky do:
Termín konania prijímacej skúšky:

Poplatok za prijímacie konanie:

28. februára 2006
23. – 27. apríla 2007 – talentová – Ve, Hv, Tv
11. – 15. júna 2007 – písomná časť (denné štúdium)
16. – 23. júna 2007 – písomná časť (externé štúdium)
1 000,– Sk kombinačné štúdium
600,– Sk jednopredmetové štúdium,

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
tel. +421-48-413 45 41 - 3
fax: +421-48-413 61 53
http://www.fhv.umb.sk
študijné oddelenie
+ 421-48-413 45 47
e-mail:
podobova@fhv.umb.sk

neučiteľské študijné programy

Denné štúdium
Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Účet: 7000095590/8180
Variabilný symbol: 103176
Konštantný symbol: 0308

Externé štúdium
Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Účet: 7000095590/8180
Variabilný symbol: 103179
Konštantný symbol: 0308

Akreditované neučiteľské študijné programy

Andragogika
Aplikovaná etika
Európske kultúrne štúdie
Slovenský jazyk a literatúra
Šport
História
Andragogika
Aplikovaná etika
Európske kultúrne štúdie
Muzeológia
Sociálna filozofia
Šport
História
Sociálna filozofia
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Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia sú
predovšetkým pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v
štúdiu tohto istého študijného alebo príbuzného študijného programu
na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Absolventi magisterského učiteľského
štúdia získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na II. stupni ZŠ a
na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií, jazykových a
umeleckých škôl. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však
umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, svetových a
telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo
vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi. Študenti neučiteľských
študijných programov majú možnosť uplatniť sa v štátnom, verejnom
a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podľa zamerania svojho
študijného programu, príp. pokračovať v druhom stupni vysokoškolského
vzdelávania v ukončenom, alebo príbuznom študijnom programe. Môžu sa
uplatniť aj v riadiacich kultúrnych a vzdelávacích štruktúrach EÚ.
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Akreditované učiteľské študijné programy
Učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra
a dejepis
Učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra
a francúzsky jazyk a literatúra
Učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra
a filozofia
Učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra
a nemecký jazyk a literatúra
Učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra
a slovenský jazyk a literatúra
Učiteľstvo predmetov filozofia a dejepis
Učiteľstvo predmetov francúzsky jazyk a literatúra
a dejepis
Učiteľstvo predmetov francúzsky jazyk a literatúra
a filozofia
Učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a literatúra
a dejepis
Učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a literatúra
a filozofia
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a dejepis
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a francúzsky jazyk a literatúra
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a filozofia
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a nemecký jazyk a literatúra
Učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra
a hudobná výchova
Učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra
a telesná výchova
Učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra
a výtvarná edukácia
Učiteľstvo predmetov dejepis a hudobná výchova
Učiteľstvo predmetov dejepis a telesná výchova
Učiteľstvo predmetov dejepis a výtvarná edukácia
Učiteľstvo predmetov filozofia a hudobná výchova
Učiteľstvo predmetov filozofia a telesná výchova
Učiteľstvo predmetov filozofia a výtvarná edukácia
Učiteľstvo predmetov francúzsky jazyk a literatúra
a hudobná výchova
Učiteľstvo predmetov francúzsky jazyk a literatúra
a výtvarná edukácia
Učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a literatúra
a hudobná výchova
Učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a literatúra
a telesná výchova
Učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a literatúra
a výtvarná edukácia
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a hudobná výchova
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a telesná výchova
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a výtvarná edukácia
Učiteľstvo predmetov telesná výchova a biológia *
Učiteľstvo predmetov telesná výchova a fyzika *
Učiteľstvo predmetov telesná výchova a geografia *
Učiteľstvo predmetov telesná výchova a chémia *
Učiteľstvo predmetov telesná výchova a informatika
Učiteľstvo predmetov telesná výchova
a technická výchova *
Učiteľstvo predmetov výtvarná edukácia
informatika *
Učiteľstvo predmetu výtvarná edukácia
Učiteľstvo predmetu hudobná výchova
a školské hudobné súbory
Učiteľstvo predmetu telesná výchova
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Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať prezenčnou metódou.
V študijných programoch v externej forme si fakulta vyhradzuje možnosť realizovať štúdium aj kombinovanou metódou (prezenčná
a dištančná).
V prípade malého počtu prijatých študentov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program.
(*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB. Podmienky prijatia v predmetoch biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika
a technická výchova budú zverejnené na stránke www.fpv.umb.sk.
Podmienky prijatia
- ukončené úplné stredné vzdelanie,
- splnenie požiadaviek prijímacieho konania,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v študijnom programe šport a v študijných programoch v kombinácii s telesnou výchovou,
- osobnostné predpoklady na povolanie.
Podmienky prijatia zahraničných študentov
- úspešné absolvovanie prijímacieho konania
Prijímacia skúška
- v rozsahu osnov stredoškolského gymnaziálneho učiva,
- vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skúšky bude realizované elektronickou formou okrem študijných programov, kde to je uvedené,
- výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na internetovej stránke fakulty.
Učiteľské študijné programy
slovenský jazyk a literatúra - písomná forma
- znalosti zo slovenského jazyka a literatúry
anglický, nemecký a francúzsky jazyk a literatúra - písomná forma
- znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a praktických komunikatívnych zručností (časť bude vyhodnotená klasickou formou)
nemecký jazyk a literatúra – bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej
z týchto skúšok:
maturitná skúška z nemeckého jazyka – úroveň A,
nemecký jazykový diplom druhého stupňa,
rakúsky jazykový diplom – stredný stupeň (ÖSD – Mittelstufe),
centrálna skúška stredného stupňa (ZMP),
centrálna skúška vyššieho stupňa (ZOP).
anglický jazyk a literatúra – bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej
z týchto skúšok:
- City and Guilds Pitman, Higher Intermediate ESOL, First Class,
- University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
- University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
- University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A,
- maturitná skúška z anglického jazyka – úroveň A, externá časť min. 65 %,
- maturitná skúška z anglického jazyka – úroveň B, externá časť min. 90 %.
francúzsky jazyk a literatúra – bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej
z týchto skúšok:
maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň A s výsledkom výborný
francúzsky jazykový diplom DELF
francúzsky jazykový diplom DALF
absolventi bilingválnych gymnázií (francúzskych a belgického) s prospechom z francúzskeho jazyka výborne a chválitebne (v priebehu celého
štúdia)
1.-3. miesto na Olympiáde francúzskeho jazyka (v krajskom alebo celoštátnom kole)
štátna skúška z jazyka francúzskeho na štátnej Jazykovej škole
dejepis- písomná forma
– z dejepisu
filozofia - písomná forma
- z filozofie
výtvarná edukácia - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
- písomná forma – test z prehľadu dejín umenia
- praktická forma – preverenie úrovne výtvarného myslenia, cítenia a výtvarných zručností.
Požadujú sa teoretické a praktické vedomosti a zručnosti na úrovni absolventa strednej
umeleckej školy (kresba a maľba podľa skutočnosti, kreatívna práca s materiálom)
hudobná výchova - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
- praktická forma - hra na hudobnom nástroji (klavír, husle, iné nástroje), hlasová výchova (prednes dvoch piesní spamäti – umelá a ľudová),
intonácia
- písomná forma – zo sluchovej analýzy
- uprednostnení sú uchádzači s hrou na klavíri a husliach
školské hudobné súbory – písomná forma
- všeobecný hudobný rozhľad
telesná výchova (Bc. ) – talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
- testy schopností:
1. vytrvalosť - beh na 1500m
2. dynamická sila – opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
– opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
testy zručností:
1. atletika – beh na 50 m
2. športová gymnastika – voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka – kotúľ vpred)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu
4. plávanie – 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok
telesná výchova (Mgr.)
– bez prijímacích skúšok (podľa výsledkov dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom stupni študijného programu telovýchovný
inštruktor)

Neučiteľské študijné programy
andragogika – písomná forma
- z pedagogiky, psychológie a práva (v rozsahu predmetu náuka o spoločnosti)
aplikovaná etika – písomná forma
- zo základov etiky, sociológie a filozofie,
- filozoficko-etická esej (bude vyhodnotená klasickou formou)
- predpokladom úspešného štúdia je zdokladovať ovládanie cudzieho jazyka (anglický alebo nemecký jazyk) na úrovni znalostí – stredne
pokročilý.
európske kultúrne štúdie – písomná forma
- z dvoch cudzích jazykov a kultúry (anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk),
- prehľad kultúry krajiny, ktorú si študent vyberie v materinskom jazyku
muzeológia (Bc.) – bez prijímacej skúšky (podľa výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške)
história (Bc.) – písomná forma
- z dejepisu
história (Mgr.) – bez prijímacích skúšok (podľa výsledkov dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom stupni muzeológia)
slovenský jazyk a literatúra – písomná forma
- zo znalostí zo slovenského jazyka a literatúry,
- osobitne sa zohľadnia doložené samostatné tvorivé aktivity a prejavy (vlastná umelecká tvorba, resp. interpretácia, mediálne aktivity, odborné
kurzy a a školenia so vzťahom k zvolenému študijnému programu a pod.), ktoré budú zaslané s prihláškou (budú vyhodnotené klasickou formou)
sociálna filozofia (Bc.) – písomná forma
- zo základov filozofie, sociológie a politológie
sociálna filozofia (Mgr.) - bez prijímacích skúšok (podľa výsledkov dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom stupni študijného
programu sociálna filozofia)
šport – talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
testy schopností:
1. vytrvalosť - beh na 1500m
2. dynamická sila – opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
– opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
testy zručností:
1. atletika – beh na 50 m
2. športová gymnastika – voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka – kotúľ vpred)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu
4. plávanie – 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok
- bez talentovej prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štúdium, ktorí predložia potvrdenie zo zväzu, alebo potvrdenie SOV o účasti na OH, MS
a ME dospelých. V juniorských kategóriách platí umiestnenie do 12. miesta na MS a do 8. miesta na ME. Overené potvrdenia je potrebné zaslať
súčasne s prihláškou na štúdium.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
- prijímacieho konania sa zúčastňujú všetci uchádzači o štúdium,
- uchádzači o denné štúdium si na FHV UMB môžu podať maximálne dve prihlášky, pričom do jednej prihlášky si môžu uviesť len jeden
študijný program odboru učiteľstvo alebo len jeden neučiteľský študijný program,
- uchádzači, ktorí sa hlásia na kombinačné štúdium, absolvujú prijímaciu skúšku z oboch predmetov v deň, na ktorý sú pozvaní,
- tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaného učiva, ako aj literatúra, zašle študijné oddelenie fakulty spolu s pozvánkou
na prijímacie skúšky uchádzačom ,
- kópiu ústrižku o zaplatení poplatku na prijímacie konanie je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky,
- prihláška musí obsahovať životopis uchádzača,
- uchádzači, ktorí zmaturovali v predchádzajúcich rokoch musia s prihláškou zaslať overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.
V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov, vráti sa mu polovica príspevku poštou na
základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na študijné oddelenia FHV UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania
na pošte). Iné dôvody neúčasti na prijímacích skúškach sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvótnej časti poplatku.
Uchádzači o štúdium, ktorí v čase konania prijímacích skúšok nebudú môcť predložiť vysvedčenie o maturitnej skúške, pretože študujú
a maturujú v zahraničí, sa môžu zúčastniť prijímacích skúšok a môžu byť prijatí len podmienečne. Nostrifikovaný doklad o maturitnej
skúške musia doručiť do termínu zápisu na študijné oddelenie fakulty.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi: Mgr. Oľga Bindasová, tel.: 048/ 446 7553, e-mail: bindasova@fhv.umb.sk
Rigorózna skúška a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských ŠP nasledovných študijných odborov:
učiteľstvo akademických predmetov - v predmetoch anglický jazyk a literatúra, dejepis, filozofia, francúzsky jazyka literatúra, nemecký jazyk
a literatúra, slovenský jazyk a literatúra,
učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov – v predmetoch hudobná výchova, školské hudobné súbory, telesná výchova
etika v študijnom programe aplikovaná etika
filozofia v študijnom programe sociálna filozofia,
história v študijnom programe história,
slovenský jazyk a literatúra v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra,
šport v študijnom programe trénerstvo.
Doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch:
Slovenské dejiny
Slovenský jazyk a literatúra
Systematická filozofia
Etika
Didaktika hudobnej výchovy
Športová edukológia
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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Environmentálna chémia
Environmentálne manažérstvo výchovných
zariadení
Environmentálne manažérstvo múzejných zariadení
Systémová ekológia
Systematická biológia a ekológia
Geografia a krajinná ekológia
Matematická štatistika a finančná matematika
Aplikovaná informatika
Učiteľstvo predmetov biológia a fyzika
Učiteľstvo predmetov biológia a geografia
Učiteľstvo predmetov biológia a chémia
Učiteľstvo predmetov informatika a biológia
Učiteľstvo predmetov biológia
a matematika
Učiteľstvo predmetov biológia a technická výchova
Učiteľstvo predmetov biológia
a francúzsky jazyk a literatúra
Učiteľstvo predmetov biológia
a anglický jazyk a literatúra
Učiteľstvo predmetov chémia a fyzika
Učiteľstvo predmetov informatika a fyzika
Učiteľstvo predmetov fyzika a matematika
Učiteľstvo predmetov fyzika a technická výchova
Učiteľstvo predmetov fyzika
a francúzsky jazyk a literatúra
Učiteľstvo predmetov fyzika
a anglický jazyk a literatúra
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Fakulta sa profiluje ako vzdelávacia inštitúcia pripravujúca učiteľov akademických
predmetov, profesijných predmetov a praktickej prípravy, ako i odborníkov pre
nepedagogickú prax. Učitelia sú pripravovaní pre druhý stupeň ZŠ, gymnáziá a ostatné
stredné školy. Ich odbornú spôsobilosť garantuje odborná úroveň katedier.
Pedagogickú spôsobilosť získavajú v rámci pedagogicko-psychologickej prípravy
absolvovanej v spoločnom základe, na didaktických odborných predmetoch a
trojsemestrovej priebežnej a šesťtýždňovej súvislej pedagogickej praxi. V študijných
programoch environmentálna chémia, environmentálne manažérstvo, systémová
ekológia, geografia a krajinná ekológia, matematická štatistika, aplikovaná informatika
pripravuje odborníkov pre prax. Všetky študijné programy sú akreditované. Absolventi
učiteľských aj neučiteľských študijných programov FPV UMB nájdu uplatnenie
v školstve, štátnej správe (ekologicky orientované odbory, ochrana prírody),
bankovníctve, múzejníctve a v ostatných činnostiach terciárneho sektoru.
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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
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Učiteľstvo predmetov fyzika
a nemecký jazyk a literatúra
D
Bc.*
Uiteľstvo predmetov chémia a geografia
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov informatika a geografia
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov geografia a matematika
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov geografia a dejepis
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov informatika a chémi
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov chémia a matematika
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov chémia a technická výchova D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov chémia
a francúzsky jazyk a literatúra
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov chémia
a slovenský jazyk a literatúra
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov informatika a matematika
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov informatika
a technická výchova
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a anglický jazyk a literatúra
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Učiteľstvo predmetov matematika
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Učiteľstvo predmetov matematika
a anglický jazyk a literatúra
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov matematika
a nemecký jazyk a literatúra
D
Bc.*
Učiteľstvo predmetov matematika
a francúzsky jazyk a literatúra
D
Bc.*
Učiteľstvo praktickej prípravy
E
Bc.*
*po ukončení bakalárskeho stupňa je možnosť pokračovať v magisterskom stupni štúdia
Učiteľstvo technických odborných predmetov
Učiteľstvo predmetu technická výchova
Učiteľstvo predmetu informatika
Učiteľstvo predmetu geografia
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FPV UMB realizuje rozširujúce štúdium prírodovedných predmetov podľa platnej legislatívy.

Podmienky prijímacieho konania
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na FPV UMB (§ 58
zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
FPV UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu, akceptuje prihlášku aj bez
lekárskeho potvrdenia.
Termín podania prihlášky na bakalársky a magisterský stupeň štúdia dennej aj externej formy je do 5. apríla 2007. Rozhoduje
dátum poštovej pečiatky. Uchádzač si môže podať prihlášku na viac študijných programov, na každý z nich treba podať a
zdokladovať novú prihlášku. Ústrižok o zaplatení treba priložiť ku každej prihláške, bez potvrdenia o úhrade poplatku
nebude prihláška uchádzača akceptovaná a bude vrátená.
Fakulta bude realizovať dodatočné termíny prijímacích skúšok pre študijné programy, ktoré neboli uchádzačmi naplnené
v riadnom termíne. Predbežný termín dodatočných prijímacích skúšok: prvý a druhý augustový týždeň v roku 2007.
Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaného učiva, ako aj zoznam literatúry, zašle oddelenie pre
pedagogickú činnosť fakulty spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky uchádzačom najneskôr jeden mesiac pred ich konaním.
Prijímacie skúšky na FPV UMB budú realizované písomným testom, ktorý sa vyhodnocuje elektronicky. Približne hodinu po
ukončení písomného testu budú výsledky prijímacej skúšky uverejnené na informačnom paneli v priestoroch fakulty a na druhý deň
na internetovej stránke fakulty. Uchádzač má právo nahliadnuť do vyhodnoteného písomného testu a požiadať skúšobnú komisiu
FPV UMB o vysvetlenie.
Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania. Zahraniční študenti, ktorí nevedia dobre
komunikovať v slovenskom jazyku musia absolvovať mesačný jazykový kurz v Metodickom centre UMB pre Slovákov žijúcich
v zahraničí.
Uznanie dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí z členského štátu EÚ je v kompetencii krajského školského úradu,
ktorý vydáva rozhodnutie po splnení všetkých podmienok. Rovnocennosť dokladov o vzdelaní získaných na stredných školách
v zahraničí upravuje zákon č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení predpisov
v znení neskorších predpisov. Pri dokladoch o vzdelaní z Rakúska alebo Nemecka uznanie nie je potrebné. Uznanie dokladu
o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí z nečlenského štátu EÚ je tak isto v kompetencii krajského školského úradu.
Rovnocennosť dokladov o vzdelaní získaných na stredných školách v zahraničí upravuje vyhl. č. 207/1993 Zb.

Prijímacia skúška
Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia v dennej aj externej forme štúdia v akademickom roku 2007/2008 sa uskutoční
nasledovne:
1. na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, že počet prihlásených na
študijný program nepresiahne plánovaný počet,
2. základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy s min. úrovňou maturitnej skúšky B (v školskom roku
2006/2007), pre študijné programy učiteľstva matematiky, matematickej štatistiky a finančnej matematiky sa táto podmienka
vzťahuje len pre absolventov gymnázia,
3. v prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program, výrazne presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov
sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom kole budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok len na základe výsledkov maturitnej
skúšky na všetkých úrovniach, študijných výsledkov počas celého štúdia a ich odborných aktivít na strednej škole. V druhom kole
budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov).
Kritéria pre prijímanie študentov bez prijímacích skúšok do 1. roku štúdia na bakalársky stupeň štúdia (keď počet uchádzačov
výrazne nepresiahne kapacitné možnosti fakulty):
• úspešné maturitné skúšky z profilových predmetov (min. úroveň B), z absolvovaných profilových predmetov pre daný študijný
program nesmú mať uchádzači ani v jednom zo sledovaných vysvedčení na strednej škole horšie hodnotenie ako 2 (chválitebný),
• študijné výsledky na strednej škole (koncoročné vysvedčenia, za posledný ročník polročné vysvedčenie),
• aktivita a úspešnosť pri riešení krajských alebo celoštátnych kôl stredoškolských olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
alebo v celoštátnych kolách súťaží v príslušných alebo príbuzných predmetoch.
V druhom kole sú prijímaní uchádzači o štúdium podľa počtu dosiahnutých bodov získaných za písomný test. Písomné testy sa
budú písať:
• z matematiky v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium matematickej štatistiky a finančnej matematiky, učiteľstva matematiky,
• z fyziky v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva fyziky,
• z prehľadu technickej aplikácie matematiky a fyziky na štúdium učiteľstva technickej výchovy,
• z biológie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva biológie, systematickej biológie a ekológie,
• z ekológie a náuky o spoločnosti v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium environmentálne manažérstvo múzejných zariadení,
• z biológie a náuky o spoločnosti v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium environmentálne manažérstvo výchovných zariadení,
• z biológie, geografie a ekológie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium systémovej ekológie,
• z chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva chémie, environmentálna chémia,
• z geografie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva geografie, geografie a krajinnej ekológie,
• z informatiky v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva informatiky, aplikovanej informatiky
• zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v
kombinácii s prírodovedným predmetom,
• z cudzích jazykov v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka
v kombinácii s prírodovedným predmetom,
• z dejepisu v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva dejepisu v kombinácii s prírodovedným predmetom,
• z pedagogiky na úrovni absolventa strednej pedagogickej školy a vybraných častí z psychológie na štúdium učiteľstva praktickej
prípravy.
Uchádzač o štúdium v magisterskom stupni štúdia pre akademický rok 2007/2008 musí mať ukončené vysokoškolské bakalárske
štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlási. Ak počet uchádzačov výrazne nepresiahne
kapacitné možnosti fakulty, všetci budú prijatí bez prijímacích skúšok. Ak presiahne kapacitné možnosti, je stanovené v prvom kole
nasledovné kritérium:
• zo štátnej skúšky v bakalárskom stupni mať hodnotenie A.
V druhom kole sú prijímaní uchádzači o štúdium podľa počtu dosiahnutých bodov získaných za písomný test. Písomné testy sa
budú písať podľa zvoleného študijného programu:
• z didaktiky odborného výcviku a didaktiky odborného predmetu na štúdium učiteľstva technických odborných predmetov,
• z prehľadu technickej aplikácie matematiky a fyziky v rozsahu vysokoškolského učiva prvého stupňa na štúdium učiteľstva
technickej výchovy,
• z pedagogicko-psychologického základu a ekológie na štúdium environmentálne manažérstvo výchovných zariadení,
• z muzeológie a ekológie v rozsahu vysokoškolského učiva prvého stupňa daných predmetov na štúdium environmentálne
manažérstvo múzejných zariadení,
• z aplikovanej informatiky v rozsahu vysokoškolského učiva prvého stupňa na štúdium aplikovanej informatiky a učiteľstva
informatiky,
• z geografie v rozsahu vysokoškolského učiva prvého stupňa na štúdium učiteľstva geografie.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Uchádzač si môže podať prihlášku na viac študijných programov, na každý z nich treba podať a zdokladovať novú prihlášku.
Ak sa uchádzač prihlási na viac študijných programov, musí zaplatiť poplatok za každý študijný program.
Ústrižok o zaplatení treba priložiť k prihláške, bez potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška uchádzača akceptovaná a
bude vrátená. Uchádzačom, ktorí neuspeli na prijímacích skúškach alebo sa ich nezúčastnili, sa poplatok nevracia. V prípade, že sa
uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov, vráti sa mu polovica poplatku poštou na základe žiadosti, ktorá
musí byť doručená na oddelenie pre pedagogickú činnosť FPV UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky).
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
PaedDr. Miloslava Sudolská 048/413 9823, e- mail: sudolska@fpv.umb.sk
Organizácia štúdia
Organizácia štúdia vychádza z kreditového systému riadenia a hodnotenia štúdia ECTS, ktorý FPV UMB zaviedla s ostatnými
fakultami UMB v Banskej Bystrici v roku 2001.

FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
VZŤAHOV
www.umb.sk

Informácie o štúdiu

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
tel: +421-48-415 44 01-3
fax: +421-48-415 24 32
http://www.fpvmv.umb.sk

akademický rok 2007/2008

Termín podania prihlášky do:
Termín konania prijímacej skúšky:
Poplatok za prijímacie konanie:
Banka:
Účet:
Variabilný symbol:
Deň otvorených dverí:

15. marca 2007
11. – 15. júna 2007
1 000,– Sk
Štátna pokladnica
7000095590/8180
104175
17. januára 2007 o 9.00 h.

Akreditované študijné programy
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Verejná politika a verejná správa

Európske štúdiá
Európske štúdiá
Politológia
Medzinárodné vzťahy
Politológia

Metóda štúdia
Všetky denné formy štúdia sú realizované prezenčnou formou štúdia. Študijný program európske štúdia v odbore
medzinárodné vzťahy sa realizuje dištančnou metódou s využitím e-learningových prostriedkov, konzultácií a samoštúdia.
Ostatné externé formy štúdia sa realizujú prezenčnou formou s využitím konzultácií a samoštúdia.
Podmienky prijatia
Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo
zvolenom študijnom odbore.
Podmienky prijatia zahraničných študentov
- všeobecno-vedomostný test v anglickom jazyku a test z anglického jazyka
Prijímacia skúška v bakalárskom štúdiu
V študijnom programe politológia a v študijnom programe verejná politika a verejná správa sa prijímacia skúška skladá:
a)
zo všeobecno-vedomostného testu v slovenskom jazyku, ktorý obsahuje tematické okruhy: politológia, dejiny,
sociológia, ekonomická teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky
b)
z jazykového testu z dvoch cudzích jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina), ktorý obsahuje:
- test z prvého zvoleného jazyka je zameraný na všeobecnú jazykovú stránku na úrovni pokročilého zvládnutia jazyka
- test z druhého zvoleného cudzieho jazyka je zameraný na preverenie vedomosti zo stredného stupňa zvládnutia
druhého cudzieho jazyka, obsahuje všeobecnú jazykovú stránku a krajinovedu cieľového jazyka
UPLATNENIE
ABSOLVENTOV

FAK
PO ULTA
LIT
FPVaMV UMB formuje osobnosť študentov všetkých študijných
IKO BUDÚ
programov k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a
VA
C
praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie
DIP ICH
a verejnej správy a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatňovať
LO
v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy
MA
a samosprávy územných celkov (program – politológia, verejná politika a verejná
TO
správa), na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciach
V
štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí (program – medzinárodné vzťahy, európske
štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy). Absolventi FPV a MV okrem toho nachádzajú
uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej činnosti pre
verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a občianskych združeniach, sú
pripravení pôsobiť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického
charakteru, získané vedomosti a zručnosti im umožňujú zastávať manažérske posty
v privátnych podnikoch a pod. Najúspešnejší absolventi pôsobia napríklad vo vysokých
funkciách na zastupiteľských orgánoch SR v zahraničí (napr. Kanada a USA),
v medzinárodných inštitúciách (Svetová banka, NATO, štruktúry EÚ), MZV a MO SR a
pod.
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V študijnom programe medzinárodné vzťahy a v študijnom programe európske štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy
sa prijímacia skúška skladá:
a) všeobecnovedomostný test v anglickom jazyku, ktorý obsahuje tematické okruhy: politológia, dejiny, medzinárodné
vzťahy, geografia, kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky.
b) test z anglického jazyka, ktorý je zameraný na všeobecnú jazykovú stránku na úrovni pokročilého zvládnutia anglického
jazyka
c) jazykový test z druhého zvoleného cudzieho jazyka (Nj, Šj, Fj), ktorý je zameraný na preverenie vedomostí zo stredného
stupňa zvládnutia druhého cudzieho jazyka. Obsahuje všeobecnú jazykovú stránku a krajinovedu cieľového jazyka.
Výber 1. a 2. cudzieho jazyka uchádzač uvedie na spodnom riadku titulnej strany tlačiva Prihláška na VŠ štúdium.
Vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skúšky prebieha prostredníctvom výpočtovej techniky.
Zo 100 bodového maxima je možné dosiahnuť maximálne 40 bodov za všeobecnovedomostný test, 30 bodov za prvý cudzí
jazyk a 20 bodov za druhý cudzí jazyk. Každú zložku musí uchádzač zvládnuťminimálne na 70 %. Maximálne 10 bodov
môže uchádzač získať za výsledky štúdia na strednej škole. Maturita typu A alebo B nerozhoduje.
Výsledky prijímacej skúšky sú zverejňované na internetovej stránke a informačnej tabuli fakulty v deň konania. Celkové
umiestnenie uchádzačov sa zverejňuje v posledný deň prijímacích pohovorov.
Podmienky prijatia na magisterské štúdium
Absolventi denného bakalárskeho štúdia v akreditovaných študijných programoch na FPV a MV UMB a absolventi
rovnakých, resp. príbuzných študijných programov na vysokých školách v SR a v zahraničí sú prijatí na magisterské
štúdium na základe záväznej prihlášky, doplnenej o diplom o získaní titulu „Bc.“ a vysvedčenie o absovovanej štátnej
skúške.
Absolventi externého bakalárskeho štúdia v akreditovaných študijných programoch na FPV a MV UMB a absolventi
rovnakých, resp. príbuzných študijných programov na vysokých školách v SR a v zahraničí sú prijatí na magisterské
štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi denného štúdia, okrem toho sa podrobujú odbornému pohovoru pred
prijímacou komisiou, ktorý je zameraný na preverenie vedomostí z aktuálneho stavu vývoja jednotlivých vedných disciplín.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Na každý program bakalárskeho štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
Prihláška musí obsahovať overené kópie vysvedčení z posledných dvoch ročníkov štúdia a maturitného vysvedčenia
u uchádzačov, ktorí nematurujú v tomto školskom roku. U tohtoročných maturantov len vysvedčenie z predposledného
ročníka štúdia. Overené kópie vysvedčení posledného ročníka a maturitného vysvedčenia uchádzač prinesie na
prezentáciu v deň prijímacích skúšok.
Prihláška musí obsahovať štrukturovaný životopis.
Súčasťou prihlášky je aj kópia ústrižku poštovej poukážky alebo bankového prevodu o zaplatení poplatku.
Organizácia a priebeh štúdia
Bakalárske štúdium trvá zvyčajne tri roky, magisterské štúdium trvá zvyčajne 2 roky. Každý rok sa člení na dva semestre,
každý semester trvá 13 týždňov. Každý semester končí skúškovým odbobím. Základnými pracovnými metódami sú
prednášky, semináre, konzultácie, vykonávanie odbornej praxe, exkurzie, samoštúdium, seminárne práce, ústne a písomné
formy kontroly, bakalárske a diplomové práce a štátne skúšky. Štúdium sa realizuje prostredníctvom kreditového systému.
Zásady kreditového štúdia, študijné plány, časový harmonogram ak. roka ako aj práva a povinnosti študenta okrem iných
náležitostí upravuje Študijný a skúšobný poriadok FPV a MV UMB v Banskej Bystrici na ak. rok 2007-2008, ktorý je
permanentne k dispozícii na fakultnej webovej stránke http://www.fpvmv.umb.sk
Náročnosť štúdia
Náročnosť štúdia na FPVa MV vyplýva z niekoľkých faktorov:
• nevyhnutnosť štúdia cudzojazyčnej literatúry
• priamy kontakt s praxou prostredníctvom spolupráce s najvyššími orgánmi štátnej správy (MZV, MK, MPaSV, MŠ
SR)
• účasť odborníkov z praxe v pedagogickom procese
• reprezentácia fakulty v medzinárodných vzdelávacích a politických inštitúciách
• samotný profil absolventa vyžaduje skĺbenie jeho teoretických poznankov so schopnosťou ich aplikácie do
tvorivého riadiaceho procesu
• dynamickosť a častá zmena požiadaviek praxe
• permanentná snaha všetkých príslušníkov akademickej obce o zvyšovanie dobrého mena fakulty doma i
v zahraničí.
Materiálno-technické zabezpečenie pedagogického procesu
Za účelom zefektívnenia vyučovacieho procesu vybudovala 2 počítačové učebne zariadené na bežné študijné činnosti pre
študentov.
V priestoroch FPV a MV poskytuje služby politologická študovňa ako súčasť Knižnice UMB. Podľa možnosti prebieha
neustály proces aktualizácie a rozširovania fondov.
Vyučujúci používajú najmodernejšiu didaktickú techniku.
Fakulta pristupuje k postupnému budovaniu študentského informačného systému.
Ostatné služby (ubytovanie, stravovanie, lekárska a psychologická starostlivosť)
Ostané služby sú uvedené na webovej stránke UMB v Banskej Bystrici.
Voľný čas
Na FPV a MV pôsobí niekoľko veľmi aktívnych študentských organizácií a spolkov, ktoré dôstojne reprezentujú nielen
fakultu alej aj celú SR doma a v zahraničí.
Okrem toho FPV a MV organizuje v priebehu roka pre študentov a pedagógov celý rad športových a kultúrnych podujatí.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
Mgr. Gabriela Chmelíková, tel.: 048/415 4401, fax: 048/415 2432

FILOLOGICKÁ
FAKULTA

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.umb.sk

Informácie o štúdiu

Ružová 11
975 53 Banská Bystrica
tel: +421-48-414 59 28
fax: +421-48-414 56 58
www.fif.umb.sk

akademický rok 2007/2008

Termín podania prihlášok do:
Termín konania prijímacej skúšky:
Poplatok za prijímacie konanie:
Banka:
Účet:
Variabilný symbol:
Deň otvorených dverí:

študijné oddelenie:
marianna.krnacova@umb.sk
viera.urgelova@umb.sk

28. februára 2007
18. – 22. júna 2007
1 000,– Sk
Štátna pokladnica
7000095590/8180
106102
8. december 2006 - piatok
v čase od 9.00 h do 16.00 h.

Akreditované bakalárske študijné programy v študijnom odbore
PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO
a v medziodborovom štúdiu
PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
FŠ
Maďarský jazyk a kultúra
Poľský jazyk a kultúra
Ruský jazyk a kultúra
Španielsky jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra
a francúzsky jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra
a maďarský jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra
a nemecký jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra
a poľský jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra
a ruský jazyk a kultúra
Anglický jazyk a kultúra
a španielsky jazyk a kultúra
Slovenský jazyk a literatúra
a anglický jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra
a nemecký jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a kultúra
a maďarský jazyk a kultúra
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Absolvent získava jazykové vedomosti
VK
a vedomosti o európskych štruktúrach
OM
a o základných legislatívnych normách európskeho
U

práva, manažérske zručnosti a vedomosti pre
Uplatnenie sa v štátnych a súkromných
spoločnostiach ako prekladateľ a tlmočník
v európskych inštitúciách a štruktúrach, môže
Úspešne pôsobiť ako jazykový expert, uplatní sa tiež v
spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej,
turistickej a kultúrnej oblasti
Viac informácií na str. 3
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Akreditované bakalárske študijné programy v študijnom odbore
PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO
a v medziodborovom štúdiu
PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Nemecký jazyk a kultúra
a poľský jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a kultúra
a ruský jazyk a kultúra
Nemecký jazyk a kultúra
a španielsky jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra
a maďarský jazyk a kultúra
Maďarský jazyk a kultúra
a poľský jazyk a kultúra
Maďarský jazyk a kultúra
a ruský jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra
a poľský jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra
a ruský jazyk a kultúra
Ruský jazyk a kultúra
a poľský jazyk a kultúra
Slovenský jazyk a literatúra
a francúzsky jazyk a kultúra
Slovenský jazyk a literatúra
a maďarský jazyk a kultúra
Slovenský jazyk a literatúra
a poľský jazyk a kultúra
Slovenský jazyk a literatúra
a ruský jazyk a kultúra
Slovenský jazyk a literatúra
a španielsky jazyk a kultúra
Francúzsky jazyk a kultúra
a španielsky jazyk a kultúra
Španielsky jazyk a kultúra
a maďarský jazyk a kultúra
Španielsky jazyk a kultúra
a poľský jazyk a kultúra
Španielsky jazyk a kultúra
a ruský jazyk a kultúra
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Podmienky prijatia na štúdium na akademický rok 2007/2008
Základné podmienky prijatia
získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania,
úspešné absolvovanie písomnej prijímacej skúšky, ak nie je v ďalších podmienkach na prijatie uvedené inak,
preukázanie vedomostí zo zvolených jazykov v rozsahu stredoškolského učiva.
Ďalšie podmienky prijatia
Filologická fakulta UMB akceptuje externú časť maturitnej skúšky úrovne A nad 70% z anglického jazyka,
francúzského jazyka, nemeckého jazyka, španielskeho jazyka.
Uchádzačom, ktorí dosiahli tento výsledok v externej časti maturitnej skúšky započíta fakulta maximálny možný počet
100 bodov bez ohľadu na to, koľko percent získali v externej časti maturitnej skúšky (EČMS), napr. ak uchádzač chce
študovať anglický jazyk a nemecký jazyk, v EČMS dosiahol 82% z anglického jazyka a 90% z nemeckého jazyka,
v prijímacom konaní sa mu započíta 100 bodov za anglický jazyk a 100 bodov za nemecký jazyk.
Prijímaciu skúšku nerobia uchádzači o štúdium týchto jazykov: maďarský jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk..
Ostatní uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku.
Maximálny počet bodov, ktorý môžu uchádzači získať na prijímacej skúške za každý jazyk alebo
za EČMS úrovne A (nad 70%) je 100 bodov.
Testy obsahujú otázky s výberom odpovede zo štyroch možností a sú elektronicky vyhodnocované.

Do poradovníka budú zaradení všetci uchádzači podľa počtu získaných bodov za prijímaciu skúšku alebo za EČMS.
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené po 19.00 h v deň ich konania na webovej stránke fakulty
(www.fif.umb.sk).
Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo
zvolenom študijnom programe. Zahraniční uchádzači o štúdium sa zúčastňujú prijímacích skúšok a platia pre nich tie
isté kritériá ako pre domácich uchádzačov.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných bakalárskych,
magisterských a doktorandských študijných programoch v študijných odboroch:
prekladateľstvo a tlmočníctvo, neslovanské jazyky a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, slovanské jazyky
a literatúra.
Prijímacie konanie a štúdium na fakulte sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa iba na jeden študijný program. Fakulta potvrdí príjem prihlášky a zašle
informácie o prijímacom konaní najneskôr 6 týždňov pred konaním prijímacej skúšky. Kópiu ústrižku o zaplatení
poplatku je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky, súčasťou prihláška je životopis. Uchádzači, ktorí nematurujú v tomto
školskom roku, sú povinní doložiť aj overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.
Uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, prinesú overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia na referát
pedagogickej činnosti a sociálnej starostlivosti o študentov FiF UMB najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Uchádzači o štúdium, ktorí v čase konania prijímacích skúšok nebudú môcť predložiť vysvedčenie o maturitnej
skúške pretože študujú a maturujú v zahraničí, sa môžu zúčastniť prijímacích skúšok a môžu byť prijatí len
podmienečne (nostrifikovaný doklad o maturitnej skúške sú povinní doručiť do termínu zápisu na referát
pedagogickej činnosti a sociálnej starostlivosti o študentov).
Zmena termínu vykonania prijímacej skúšky je možná v rámci harmonogramu prijímacieho konania na FiF UMB.
Fakulta zverejní na úradnej výveske a hromadným spôsobom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok informácie o počte
uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu, lehotu na podanie prihlášok na
štúdium, podmienky prijatia, formu a rámcový obsah prijímacej skúšky a spôsob vyhodnocovania výsledkov.
Koordinátorka pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
PhDr. Ľubica Rísová, Katedra romanistiky, 048/446 41 62, e-mail: lubica.risova@umb.sk
Fakultná koordinátorka kreditového systému štúdia
PhDr. Miroslava Šrámková, Katedra anglistiky a amerikanistiky, 048/446 41 73,
e-mail: miroslava.sramkova@umb.sk
Uplatnenie absolventov
Absolvent Filologickej fakulty UMB získa počas štúdia ucelené teoretické vedomosti a praktické zručnosti z odboru.
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti sa hodnotia ako spoľahlivá základňa pre uplatnenie v praxi a ďalšie štúdium
v graduálnych formách. Absolvent má rozsiahle a spoľahlivé vedomosti z jazyka, literatúry, dejín, kultúry a reálií
krajiny, ktorej jazyk študuje, ako aj schopnosti a zručnosti na prácu prekladateľa a tlmočníka. S týmito kvalitami sa
môže uplatniť v spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti.
Absolvent získava nielen jazykové vedomosti, ale aj vedomosti o európskych štruktúrach, základných legislatívnych
normách európskeho práva, ale aj základné manažérske zručnosti.
Získané vedomosti a zručnosti mu umožnia uplatniť sa nielen v štátnych a súkromných spoločnostiach ako
prekladateľ a tlmočník, ale aj v európskych inštitúciách a štruktúrach, v ktorých môže úspešne vykonávať funkciu
jazykového experta.
Možnosti ubytovania študentov
Študenti FiF UMB môžu byť ubytovaní na jednom z nasledujúcich univerzitných študentských domovoch:
ŠD 1 na ul. Tajovského 40, Banská Bystrica,
ŠD 2 na ul. Komenského 20, Banská Bystrica,
ŠD 3 na ul. Tajovského 51, Banská Bystrica,
ŠD 4 na ul. Trieda SNP 53, Banská Bystrica.
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• učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy
• pracovník v pedagogicko-psychologických poradniach
• pracovník v centrách poradensko-psychologických služieb
• pracovník v štátnej a verejnej správe
• pracovník v oblasti verejného sektora, v podnikateľskej sfére
• pracovník v zariadeniach sociálnych služieb
• pracovník v kultúrno-osvetových zariadeniach
• pracovník v zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy
• vo všetkých oblastiach voľnočasových aktivít
-podrobnejšie na strane 4-5
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Akreditované študijné programy
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a výtvarná výchova
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a hudobná výchova
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a etická výchova
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a etická výchova
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a telesná výchova
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a telesná výchova
Učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra
a katechetika evanjelikálnych cirkví
Učiteľstvo predmetov matematika
a hudobná výchova
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a výtvarná výchova
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a telesná výchova
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Učiteľstvo predmetov pedagogika
a hudobná výchova
Učiteľstvo predmetov pedagogika
a výtvarná výchova
Učiteľstvo predmetov pedagogika
a telesná výchova
Učiteľstvo predmetov psychológia
a etická výchova
Učiteľstvo predmetov psychológia
a telesná výchova
Učiteľstvo predmetov psychológia
a hudobná výchova
Učiteľstvo predmetov psychológia
a výtvarná výchova
Učiteľstvo praktickej prípravy
Učiteľstvo praktickej prípravy
Učiteľstvo predmetov telesná výchova
a etická výchova
Učiteľstvo predmetov telesná výchova
a etická výchova
Učiteľstvo predmetov výtvarná výchova
a etická výchova
Učiteľstvo predmetov telesná výchova
a katechetika evanjelikálnych cirkví
Učiteľstvo predmetov hudobná výchova
a katechetika evanjelikálnych cirkví
Učiteľstvo predmetov telesná výchova
- jednopredmetové
Učiteľstvo predmetov telesná výchova
- jednopredmetové
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Podmienky prijatia
Podmienkou účasti na prijímacích skúškach je stredoškolské vzdelanie s maturitou.
V programoch, v ktorých sa koná talentová skúška, je jej úspešné vykonanie podmienkou postupu do 2. časti prijímacích
skúšok. O úspešnosti v prvom kole rozhodne dekan na základe odporúčania komisií pre prijímacie skúšky.
Obsah prijímacích skúšok v oboch kolách je pri jednotlivých študijných programoch upresnený v tézach, ktoré dostane
každý uchádzač o štúdium a budú zverejnené na www.pdf.umb.sk.
Talentové skúšky pre uchádzačov o štúdium učiteľstva telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a hudobnej výchovy budú
formou praktických skúšok z jednotlivých predmetov v rozsahu stredoškolského učiva.
Prijímacia skúška
Obsah prijímacích skúšok je rovnaký pre denné aj externé formy štúdia na PF UMB a sú uverejnené na www.pdf.umb.sk
(Možnosti štúdia).

Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) (bakalársky stupeň pre učiteľstvo 1. stupňa ZŠ a pre predškolskú
pedagogiku) – vedomosti z pedagogiky, psychológie a občianskej náuky v rozsahu stredoškolského učiva, zisťovanie
pedagogických predpokladov uchádzačov.
Psychológia (Bc.) - vedomosti zo psychológie a biológie v rozsahu učiva strednej školy.
Pedagogika (Bc.) (bakalársky stupeň pre pedagogiku, sociálnu pedagogika a vychovávateľstvo) - vedomosti z pedagogiky,
psychológie a všeobecného rozhľadu v rozsahu stredoškolského učiva, preukázanie prehľadu o aktuálnych otázkach
výchovy a vzdelávania.
Sociálna práca (Bc.) - vedomosti z oblasti sociológie, psychológie, pedagogiky, filozofie a etiky v rozsahu stredoškolského
učiva, aktuálny sociálno-politický prehľad.
Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) - schopnosť komunikovať o teoretických a praktických náboženských témach.
Sociálna pedagogika (Mgr.) - úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia pedagogiky, sociálnej práce, andragogiky a
vychovávateľstva, vedomosti z disciplín pedagogiky a sociálnej pedagogiky na úrovni bakalárskeho štúdia.
Pedagogika (Mgr.) - úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia pedagogiky, andragogiky alebo vychovávateľstva,
vedomosti z disciplín pedagogiky na úrovni bakalárskeho štúdia.
Andragogika (Mgr.) - úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 1. 1. 9 andragogika alebo v príbuzných
študijných odboroch (pedagogika, sociálna práca).
Evanjelikálna teológia (Mgr.) - ukončenie bakalárskeho štúdia evanjelikálnej teológie a misie, alebo z niektorého
príbuzného študijného odboru.
Učiteľstvo etickej výchovy (Bc.) v kombinácii s iným predmetom - vedomosti zo všeobecného prehľadu občianskonáučného charakteru v rozsahu učiva strednej školy.
Učiteľstvo pedagogiky (Bc.) v kombinácii s iným predmetom - preukázanie stanovenej kvality vedomostí z oblasti
pedagogiky a psychológie v rozsahu stredoškolského učiva; prezentácia jedného prečítaného pedagogického diela podľa
vlastného výberu.
Učiteľstvo psychológie (Bc.) v kombinácii s iným predmetom - vedomosti zo psychológie a biológie v rozsahu
stredoškolského učiva.
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc.) v kombinácii s iným predmetom - vedomosti z predmetu slovenský jazyk
a literatúra v rozsahu osnov gymnaziálneho učiva.
Učiteľstvo matematiky (Bc.) v kombinácii s iným predmetom – vedomosti z predmetu matematika v rozsahu osnov
gymnaziálneho učiva.
Učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví (Bc.) v kombinácii s iným predmetom - schopnosť komunikovať o
teoretických a praktických náboženských témach.
Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc.) - ukončenie strednej odbornej školy alebo stredného odborného učilišťa s výučným
listom a maturitnou skúškou, zdravotná spôsobilosť vykonávať profesiu majstra odborného výcviku. O prijatí na VŠ budú
rozhodovať študijné výsledky zo SŠ.
Učiteľstvo telesnej výchovy (Bc.) v kombinácii s iným predmetom - talentová praktická skúška z atletiky, gymnastiky,
plávania a športových hier, vedomosti z biológie človeka a olympizmu v rozsahu stredoškolského učiva.
Uchádzači športových gymnázií, ktoré maturovali z predmetu športová príprava budú prijatí bez prijímacích skúšok.
Učiteľstvo hudobnej výchovy (Bc.) v kombinácii s iným predmetom – talentová praktická skúška z vokálnej interpretácie
a z nástrojovej hry, vedomosti na úrovni učiva absolventov minimálne 1. stupňa základnej umeleckej školy.
Uchádzači pedagogických a sociálnych akadémií, ktorí maturovali z hudobnej výchovy a uchádzači z gymnázií, ktorí
maturovali z estetickej výchovy budú prijatí bez prijímacích skúšok.
Učiteľstvo výtvarnej výchovy (Bc.) v kombinácii s iným predmetom – talentová praktická skúška z kresby, maľby
a priestorovej tvorby. Vedomosti z dejín umenia v rozsahu stredoškolského učiva.
Uchádzači zo stredných odborných umeleckých škôl a pedagogických a sociálnych akadémií, ktorí maturovali z výtvarnej
výchovy budú prijatí bez prijímacích skúšok.
Učitelstvo telesnej výchovy - jednopredmetové (Bc.) - talentová praktická skúška z atletiky, gymnastiky, plávania a
športových hier, vedomosti z biológie človeka a olympizmu v rozsahu stredoškolského učiva.
Uchádzači športových gymnázií, ktoré maturovali z predmetu športová príprava budú prijatí bez prijímacích skúšok.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných odborov resp. študijných programov na Pedagogickej fakulte, musí si podať
samostatnú prihlášku na každý študijný odbor resp. študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku.
Na ten istý študijný odbor a študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium. PdF
UMB prijatie prihlášky nepotvrdzuje. Fakulta vyžaduje v prihláške potvrdenie od lekára.
Pri prijímaní zahraničných študentov sa postupuje ako u študentov zo SR a dekan fakulty vychádza z odporúčaní MŠ SR,
resp. postupuje individuálne.
Dekan PdF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný študijný program rozhodnúť o
nekonaní prijímacích skúšok, alebo ich niektorého kola.
Prihlášky musia obsahovať všetky prílohy uvedené v pokynoch na prihláške na str. 3 a potvrdenie o úhrade poplatku.
Poplatok sa nevracia. Neúplné prihlášky budú vrátené. Presuny prihlášok v rámci študijných odborov a študijných
programov nie sú možné po 28. februári 2007. O konaní náhradných alebo dodatočných termínov prijímacích skúšok
rozhodne dekan na základe aktuálnej situácie.
Bodové hodnotenie prijímacej skúšky je v rozsahu 50 alebo 100 bodov podľa študijného programu. Do prihlášky sa zapisuje
počet získaných bodov. Uchádzači sú prijímaní podľa poradia zo získaných bodov a plánovaného počtu prijatia na študijný
program. Uchádzačom sa oznamuje výsledok v deň konania prijímacej skúšky na fakulte a výsledky budú zverejnené aj na
www.pdf.umb.sk do 24 hodín.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi: PhDr. Viera Kováčová, CSc.
Koordinátor kreditového štúdia na PF UMB:
Doc. Dr. Alena Doušková, PhD.

Uplatnenie absolventov
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) (bakalársky stupeň pre učiteľstvo 1. stupňa ZŠ a pre predškolskú
pedagogiku)
Absolvent študijného odboru je spôsobilý vykonávať profesiu: učiteľ materskej školy, vychovávateľ v zariadeniach pre deti v
predškolskom a mladšom školskom veku ako školské kluby, centrá voľného času, domovy mládeže, školské strediská
záujmovej činnosti. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni
vysokoškolského štúdia (magisterskom) odboru predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej
školy.
Psychológia (Bc.)
Absolvent sa môže uplatniť ako pracovník v pedagogicko-psychologických poradniach, špecializovaných pracoviskách, napr.
centrách primárnej prevencie drogových závislostí, centrách preventívneho výchovného poradenstva, občianskych
združeniach zameraných na ochranu detí a mládeže, žien, v resocializačných centrách, centrách poradensko-psychologických
služieb pre pár, jednotlivca a rodinu a pod. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v
druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterskom) odboru psychológia.
Pedagogika (Bc.)
Absolvent je spôsobilý vykonávať tieto profesie: vychovávateľ, pedagóg voľného času, sociálny pedagóg, riadiaci školský
pracovník na nižších stupňoch riadenia. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v druhom
stupni vysokoškolského štúdia (magisterskom) odboru pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.
Sociálna práca (Bc.)
Absolvent sa môže uplatniť v oblasti teórie a praxe sociálnej práce na úrovni štátnej správy hlavne v rezortoch Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, verejnej správy, tretieho
sektora, ale aj v podnikateľskej sfére zameranej do sociálnej práce. Tiež sa môže uplatniť v probačnej a mediačnej službe a v
podnikovej sfére. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni
vysokoškolského štúdia (magisterskom) odboru sociálna pedagogika.
Evanjelikálna teológia a misia (Bc.)
Absolvent sa uplatní v činnosti cirkevných zborov a misijných organizácií cirkví a vo všetkých formách voľnočasových aktivít
organizovaných cirkvami a neštátnymi organizáciami, kde sa vyžaduje stupeň vzdelania bakalár, ako napríklad: misijné
stanice, kresťanské detské kluby, práca s mládežou, kluby seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské
vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské sociálne a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské
rozhlasové a televízne vysielanie a pod. Úspešné ukončenie štúdia umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni
vysokoškolského štúdia v odbore evanjelikálna teológia.
Sociálna pedagogika (Mgr.)
Absolvent sa môže uplatniť vo funkciách riadiacich pracovníkov v oblasti štátnej správy a samosprávy, sociálnych inštitúciách,
zariadeniach sociálnych služieb. Ďalej sa môžu uplatniť v kultúrno-osvetových zariadeniach, reedukačných zariadeniach,
zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy a vo výchovných zariadeniach pre mimoškolskú výchovu. Absolvent sa
uplatňuje aj vo sfére aplikovaného edukačného výskumu v rezorte školstva, sociálnych vecí, osvety, príp. v iných rezortoch,
ale aj ako výchovno-pedagogickí poradcovia (napr. v centrách poradensko-psychologických služieb, liečebno-výchovných
zariadeniach, pedagogicko-psychologických poradniach, diagnostických centrách) v oblasti prevencie sociálno-patologických
javov, ako koordinátori prevencie drogových závislostí a i.
Pedagogika (Mgr.)
Absolvent sa môže uplatniť ako pedagóg: odborný pracovník vo sfére štátnej správy, odborný pracovník vo sfére edukačného
výskumu, výchovný/pedagogický poradca.
Andragogika (Mgr.)
Absolvent sa môže uplatniť ako: koncepčný pracovník v oblasti vzdelávania dospelých, manažér vzdelávania dospelých,
poradca v oblasti sociálnej, kultúrnej a profesijnej andragogiky, sociálny andragóg, kultúrno – výchovný pracovník,
kvalifikovaný odborník pre rozvoj ľudský zdrojov – personálny manažér.
Evanjelikálna teológia (Mgr.)
Absolvent nachádza uplatnenie najmä ako duchovný vo všetkých sférach teologickej práce a praktických činností cirkví,
cirkevných a paracirkevných organizáciách, v pastorácii, kazateľstve, vedení bohoslužieb, organizácii života cirkvi,
ekumenických vzťahov, medzináboženských kontaktov tak doma, ako aj na medzinárodnej úrovni.
Učiteľstvo etickej výchovy (Bc.)
Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetu etická výchova na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Môže sa
uplatniť ako pedagóg v pedagogických inštitúciách a vzdelávacích zariadeniach, resp. ako vedúci spoločenskovedných útvarov
v mimoškolských vzdelávacích zariadeniach, alebo môže pokračovať v magisterskom učiteľskom programe etickej výchovy.
Učiteľstvo pedagogiky (Bc.)
Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu pedagogiky na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.
Je spôsobilý vykonávať profesiu pomocného učiteľa, asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové
činnosti, pedagogického pracovníka pre mimoškolskú záujmovú činnosť detí a mládeže, vychovávateľa v školských kluboch
detí, v domove mládeže, pedagóga voľného času. Absolvent sa môže uplatniť aj ako školský administratívno-metodický
pracovník a špecializovaný pracovník štátnej správy a miestnej samosprávy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, alebo
môže pokračovať v magisterskom učiteľskom programe pedagogiky.

Učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví (Bc.)
Absolvent nachádza uplatnenie predovšetkým ako učiteľ náboženskej výchovy, resp. náboženstva, resp. kresťanskej
výchovy na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho sa uplatňuje v cirkevných zboroch a
paracirkevných organizáciách, napr. ako asistent duchovného správcu cirkevného zboru, učiteľ a metodik cirkevného
vzdelávania, organizátor detských klubov, prázdninových táborov, v rómskej misii, v ekumenických výchovných aktivitách,
v kresťanských vydavateľstvách, charitatívnych inštitúciách, evanjelizačných strediskách pre mládež, tvorbe kresťanských
rozhlasových a televíznych programov, protidrogových aktivitách, prevencii kriminality a pod., alebo môže pokračovať
v magisterskom učiteľskom programe katechetiky.
Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc.)
Absolvent získa schopnosť vyučovať tie profesijné predmety a oblasti, ktoré sú zamerané na formovanie a osvojovanie
zručnostných a remeselných prvkov v príslušnom profesionálnom odbore. Absolvent je predovšetkým pripravený viesť
výučbu na hodinách praktického vyučovania na stredných odborných školách a stredných odborných učilištiach. Zároveň je
pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr).
Učiteľstvo hudobnej výchovy (Bc.)
Absolvent je kompetentný pôsobiť ako: pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, pomocný animátor voľného času, pracovník
štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť, predovšetkým však je pripravený úspešne pokračovať v magisterskom
študijnom programe a stať sa učiteľom hudobnej výchovy.
Učiteľstvo psychológie (Bc.)
Absolvent nadobudne vysokoškolskú kvalifikáciu prvého stupňa, ktorá ho oprávňuje vykonávať suportívne pedagogické
činnosti na základných a stredných školách, napr. asistent učiteľa, pomocný učiteľ, pomocný lektor vo výchove mimo
vyučovania, resp. pracovník v oblasti výchovy mimo vyučovania, asistent pri koordinovaní preventívnych aktivít na školách.
Ďalej môže pôsobiť ako asistent na špecializovaných pracoviskách v rezorte školstva, ako sú metodické centrá,
pedagogicko-psychologické poradne, centrá voľného času a pod. Rovnako sa jeho kvalifikácia môže uplatniť v štátnych
zariadeniach mimo rezort školstva resp. v rámci tretieho sektoru, ako napr. resocializačné zariadenia, preventívne a
liečebné zariadenia pre mládež, alebo môže pokračovať v magisterskom učiteľskom programe psychológie.
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc.)
Absolvent bakalárskeho stupňa bude ďalej pokračovať v magisterskom štúdiu, bude plniť úspešne svoje pedagogické
poslanie a popri školstve sa uplatnia aj v iných (humanitne orientovaných) profesiách.
Učiteľstvo matematiky (Bc.)
Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru matematika je pripravený na štúdium
magisterského stupňa odboru učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia matematika a je spôsobilý viesť záujmové
krúžky žiakov ZŠ a pripravovať ich na matematické súťaže. Môže pracovať v centrách pre mimoškolské aktivity žiakov ako
odborný referent pre organizačnú prácu zameranú na matematiku a informatiku.
Katedra udržiava s niektorými svojimi absolventmi osobné kontakty, s väčšinou kontakty prostredníctvom rôznych
prednáškových podujatí organizovaných Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a školskými inštitúciami. Využívame
tiež možnosť kontaktu prostredníctvom katedrovej www-stránky.
Učiteľstvo telesnej výchovy (Bc.)
Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu pomocného učiteľa telesnej výchovy, resp. asistenta učiteľa, animátora (lektora)
voľného času, pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.
Absolvent je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni
vysokoškolského vzdelávania.
Absolvent má možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách,
v centrách voľného času a pod. Môže viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti a organizovať športovú
činnosť na školách v povinnej a záujmovej telesnej výchove.
Učiteľstvo výtvarnej výchovy (Bc.)
Absolvent je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. st. vysokoškolského vzdelávania
daného odboru.
Môže sa uplatniť ako: pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa v predmete výtvarná výchova – suportívne pedagogické
činnosti v oblasti výtvarnej výchovy, animátor (lektor) v centrách voľného času v oblasti výtvarnej výchovy, lektor, animátor
v galériách v rámci galerijnej edukácie, výtvarných dielňach a kluboch, pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť
kultúry, miestnej samosprávy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, pracovník v oblasti public relation.
Učitelstvo telesnej výchovy – jednopredmetové (Bc.)
Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu pomocného učiteľa telesnej výchovy, resp. asistenta učiteľa, animátora voľného
času, pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.
Absolvent je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni
vysokoškolského vzdelávania.
Absolvent má možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách,
v centrách voľného času a pod. Môže viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti a organizovať športovú
činnosť na školách v povinnej a záujmovej telesnej výchove.
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akademický rok 2007/2008
Termín podania prihlášky do:
Termín konania prijímacej skúšky:
Poplatok za prijímacie konanie:
Banka:
Účet:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Deň otvorených dverí:

28. februára 2007 – denné bakalárske štúdium
25. – 28. júna 2007 – denné bakalárske štúdium
1 500,– Sk – denné bakalárske štúdium
Štátna pokladnica
7000095590/8180
108175
0558 – bezhotovostné platby
0559 – pri platbe poštovou zloženkou
13. 12. 2006
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Podmienky prijatia
Právnická fakulta UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu;
akceptujeme prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.
Zahraniční študenti – termín na podanie prihlášky, termín prijímacej skúšky a podmienky prijatia sú rovnaké ako
u denných študentov. Školné – cudzinci – nevzťahuje sa na cudzincov s trvalým pobytom na území SR a na
študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, v ktorých je osobitne upravená časť úhrady za štúdium.
Výška školného pre zahraničného študenta je stanovená 3.000 EUR (okrem študentov ČR).
Prijímacia skúška
Prijímacia skúška, ktorá sa uskutoční písomnou formou (história, filozofia, náuka o spoločnosti
vrátane práva, ekonómia,všeobecný politický prehľad), prijímacia skúška – test.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Na tretej strane prihlášky musí byť nalepený ústrižok o
zaplatení poplatku a taktiež podpis uchádzača na vysokú školu. Súčasťou prihlášky je aj životopis.
PrF nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Právnická fakulta neprijíma prihlášky v elektronickej forme. Do
výsledku prijímacieho konania sa nebudú započítavať výsledky zo strednej školy a výsledky
maturitnej skúšky.
UPLATNENIE
ABSOLVENTOV
-vo všetkých právnických
profesiách a správnych
funkciách, v súdnictve,
na prokuratúre, v podnikovej praxi
a v štátnej správe
-v oblasti medzinárodných
vzťahov a diplomacie, vo sférach
medzinárodného práva a ekonómie
- Viac informácií na str. 2
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Uchádzač je povinný zaslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr 5 pracovných dní pred
konaním prijímacích skúšok na PrF alebo osobne odovzdať overenú kópiu maturitného vysvedčenia
najneskôr v deň prijímacích pohovorov. Ak uchádzač nezašle v uvedenej lehote alebo v deň
prijímacích pohovorov osobne neodovzdá overenú kópiu maturitného vysvedčenia, nebude
pripustený na prijímacie pohovory. Ak uchádzač do 30 dní písomne neoznámi neúčasť na prijímacích
pohovoroch a nepožiada o vrátenie poplatku, poplatok mu nebude vrátený.
Organizácia štúdia
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium v akreditovanom
študijnom odbore „právo“ dennej forme a externej forme štúdia :
bakalárske štúdium, ktoré trvá štandardne tri roky v dennej i externej forme a je ukončené štátnou
skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický
titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).
magisterské štúdium, ktoré trvá dva roky v dennej forme a dva roky externej forme. Štúdium je ukončené
štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba diplomovej práce. Úspešnému absolventovi sa priznáva
akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“).
Ukončenie štúdia
Štúdium sa končí predpísanými štátnymi skúškami a obhajobou diplomovej práce.
Získaný akademický titul:
„bakalár“ (skratka „Bc.“)
„magister“ (skratka „Mgr.“)
Rigorózna skúška
Po absolvovaní magisterského štúdia môžu absolventi právnických fakúlt vykonať rigoróznu skúšku.
Súčasťou rigoróznej skúšky je aj obhajoba rigoróznej práce. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky je
uchádzačovi priznaný akademický titul „doktor práv“ ( v skratke JUDr.).
Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného odboru PRÁVO si počas štúdia osvojí vedecko-praktické názory a poznatky, zvládne
základy teórie a metodológie, získa predpoklady pre osvojovanie ďalších s odborom práva súvisiacich
vedných odvetví.
Absolvent sa môže uplatniť sa vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na
prokuratúre, v podnikovej praxi a v štátnej správe, aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov a
diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie.
Absolvent je schopný aplikovať normy práva v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti,
používať právo pri riadení spoločenských procesov, osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa
potrieb praxe, tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi.

