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Informácie
o štúdiu
www.umb.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

EKONOMICKÁ
FAKULTA
Informácie
o štúdiu
akademický rok 2008/2009

www.ef.umb.sk

Projekt je spolufnancovaný Európskou úniou

EKONOMICKÁ FAKULTA
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
tel: +421-48-446 2 6124, ... 25, 27, 32, 35; fax: +421-48-415 27 93;
Detašované pracoviská
058 01 Poprad, tel.: 052/772 1129, nábr. Jána Pavla II.
e-mail: martina.lapsanska@umb.sk
052 01 Spišská Nová Ves, Zimná 48, tel./fax: 053/446 8297

Termín podania prihlášky:

do 28. februára 2008 (prvý stupeĖ štúdia)
do 30. apríla 2008 (druhý stupeĖ štúdia)

Termín konania prijímacej skúšky:

16. – 20. júna 2008 (prvý stupeĖ štúdia)
20. augusta 2008 (druhý stupeĖ štúdia)

DeĖ otvorených dverí:

8. decembra 2007

Poplatok za prijímacie konanie:
Banka:
Úþet:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

900,– Sk
Štátna pokladnica
7000095590/8180
101130
079

Poplatok možno uhradiĢ poštovou poukážkou typu „U“ alebo v hotovosti v pokladni fakulty.
Pokladniþné hodiny fakulta zverejní prostredníctvom internetu.

Akreditované študijné programy
FŠ

T

R

PP

D
E (Kb)
D

Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3

100
50
180

D
E (Kb)
D
E (Kb)
D
E (Kb)
D
E (Kb)
D
E (Kb)

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Ing.
Ing.

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

40
80
120
50
80
80
80
40
100
60

(v anglickom, francúzskom, nemeckom jazyku) D

Ing.

2

50

Ekonomika a manažment
malých a stredných podnikov

Ing.

2

220

Cestovný ruch
Cestovný ruch
Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a manažment podniku v AJ
(Business Economics and Management)
Ekonomika a manažment podniku
Financie, bankovníctvo a investovanie
Financie, bankovníctvo a investovanie
Regionálny rozvoj a verejná správa
Regionálny rozvoj a verejná správa
Verejná ekonomika a služby*
Verejná ekonomika a služby*
Riadenie cestovného ruchu
Riadenie cestovného ruchu
Interkultúrna komunikácia
v cestovnom ruchu

D

FŠ
Ekonomika a manažment
malých a stredných podnikov
Financie, bankovníctvo a investovanie
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a správa území*
Ekonomika a správa území*
Ekonomika verejných služieb*
Ekonomika verejných služieb*

T

R

PP

E (Kb)
D
E (Kb)
D
E (Kb)
D
E (Kb)

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

2
2
2
2
2
2
2

100
120
50
60
60
60
30

*) - študijný program je medzinárodne akreditovaný European Association for Public Administration
Accreditation
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
D - denná forma štúdia
E - externá forma štúdia
FŠ - forma štúdia
T - udeĐovaný akademický titul
R - dĎžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný poþet prijatých uchádzaþov
Bc. - akademický titul "bakalár"
Mgr. - akademický titul "magister"

Podmienky prijatia na prvý stupeĖ štúdia
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupĖa štúdia na fakulte.
Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzaþi, ktorí
poþas stredoškolského štúdia dosiahli priemerný prospech (vypoþítaný na základe známok na koncoroþných
vysvedþeniach a na maturitnej skúške) najviac 1,05 alebo
vykonali maturitnú skúšku zo stanoveného poþtu predmetov na úrovni A a v každom predmete maturitnej
skúšky boli klasifikovaní stupĖom prospechu výborný.
Ostatní uchádzaþi vykonajú prijímaciu skúšku. Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzaþi v poradí podĐa
výsledkov prijímacej skúšky a priemerného prospechu na strednej škole.
Prijímacia skúška na prvý stupeĖ štúdia sa vykonáva zo základov ekonómie, z matematiky a z jedného
cudzieho jazyka. Cudzím jazykom môže byĢ jazyk anglický, francúzsky, nemecký, alebo španielsky,
v externom štúdiu tiež jazyk ruský. Za každú súþasĢ prijímacej skúšky môže uchádzaþ získaĢ maximálne
60 bodov, za priemerný prospech dosiahnutý na strednej škole maximálne 20 bodov.
Prijímacia skúška z cudzieho jazyka sa odpúšĢa absolventom bilingválnych gymnázií a ostatným
uchádzaþom o štúdium, ktorí zložili maturitnú skúšku z cudzieho jazyka ako štátnu jazykovú skúšku alebo
získali iné osvedþenie o zodpovedajúcej úrovni jazykových znalostí vydané uznávanou domácou alebo
zahraniþnou inštitúciou. Uchádzaþovi, ktorému sa odpustí prijímacia skúška z cudzieho jazyka, sa do
celkového hodnotenia za túto þasĢ prijímacej skúšky zapoþíta maximálny poþet bodov. Podrobnejšie
informácie o možnostiach odpustenia prijímacej skúšky z cudzieho jazyka fakulta zverejní prostredníctvom
internetu.
Uchádzaþ je povinný predložiĢ 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.
Podmienky prijatia na druhý stupeĖ štúdia
Na druhý stupeĖ štúdia môžu byĢ prijatí uchádzaþi, ktorí získali prvý stupeĖ vysokoškolského vzdelania.
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupĖa štúdia na fakulte.
Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzaþi, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na
Ekonomickej fakulte UMB a uchádzajú sa o druhý stupeĖ štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukonþili
v bakalárskom stupni štúdia.
Ostatní uchádzaþi vykonajú prijímaciu skúšku. Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzaþi v poradí podĐa
výsledkov prijímacej skúšky a priemerného prospechu v prvom stupni štúdia.
Prijímacia skúška na druhý stupeĖ štúdia sa vykonáva z profilujúcich predmetov prvého stupĖa štúdia
v príslušnom študijnom odbore na fakulte. Za prijímaciu skúšku môže uchádzaþ získaĢ maximálne 90 bodov,
za priemerný prospech dosiahnutý poþas prvého stupĖa vysokoškolského štúdia maximálne 10 bodov.

Prijímacia skúška
Prijímacia skúška je písomná. Všetky testy obsahujú otázky s výberom odpovede zo štyroch možností a sú
elektronicky vyhodnocované. Hodnotenie uchádzaþov je zverejnené v deĖ konania prijímacej skúšky na výveske
v budove fakulty a nasledujúci deĖ na internetovej stránke fakulty.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Na jednej prihláške sa môže uchádzaþ prihlásiĢ najviac na dva študijné programy rovnakého stupĖa štúdia na
fakulte. Kompletne vyplnenú prihlášku uchádzaþ zašle alebo doruþí do stanoveného termínu na študijné oddelenie
fakulty spolu so struþným životopisom a kópiou potvrdenia o uhradení poplatku za prijímacie konanie. Fakulta
nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo
zvolenom študijnom odbore.
Fakulta uchádzaþovi písomne potvrdí prijatie prihlášky na štúdium najneskôr do 30 dní po termíne uzávierky
podania prihlášok na príslušný stupeĖ štúdia. ZároveĖ mu zašle podrobné informácie o obsahu a priebehu
prijímacej skúšky, o prípravných kurzoch na prijímacie skúšky organizovaných fakultou a v prípade potreby urþí
uchádzaþovi termín na doplnenie chýbajúcich dokladov nevyhnutne potrebných k uskutoþneniu prijímacieho
konania a overeniu podmienok prijatia na štúdium.
Pozvánku na prijímaciu skúšku s uvedením presného dátumu a þasu vykonania zašle fakulta uchádzaþovi
najneskôr 30 dní pred termínom konania prijímacej skúšky.
Podmienky prijatia na štúdium zahraniþných uchádzaþov sú rovnaké ako obþanov Slovenskej republiky.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
doc. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., tel.: 048/446 2614, e-mail: gabriela.korimova@umb.sk

Uplatnenie absolventov
Absolventi fakulty sa vćaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam
a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatĖujú doma i v zahraniþí na ekonomických i riadiacich pracovných
miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daĖových
a colných inštitúciách, v inštitúciách finanþného trhu, v komerþnom bankovníctve, v organizáciách zabezpeþujúcich
verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.
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www.umb.sk
Informácie
o štúdiu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

www.fpvmv.umb.sk

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
tel: +421-48-415 44 01-3; fax: +421-48-415 24 32
Študijné oddelenie: +421-48-446 1225

Termín podania prihlášky do:

14. marca 2008 (Bc.),
31. 7. 2008 (Mgr., PhD.)

Termín konania prijímacej skúšky:

9. – 12. júna 2008 (Bc.), august 2008 (Mgr., PhD.)

Poplatok za prijímacie konanie (Bc., Mgr., PhD.):
Banka:
Úþet:
Variabilný symbol:

1.500,– Sk
Štátna pokladnica
7000095590/8180
104175

DeĖ otvorených dverí (Bc):

6.novembra 2007 o 9.30 hod.,
15. januára 2008 o 9.30 hod.
18.-19. a 25.-26. apríl 2008

Konzultácie k prijímacím pohovorom (Bc.):
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
• politológia
• medzinárodné vzĢahy
• verejná politika a verejná správa
• európske štúdiá
• európske štúdiá
• politológia
• medzinárodné vzĢahy
• medzinárodné vzĢahy v
anglickom jazyku
• medzinárodné vzĢahy,
špecializované þiastoþne
frankofónne štúdium
pre odborníkov na strednú
a východnú Európu
• európske štúdiá
• politológia
• európske štúdiá
• teória politiky
• teória politiky
• medzinárodné vzĢahy
• medzinárodné vzĢahy
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
D - denná forma štúdia
FŠ - forma štúdia
R - dĎžka štúdia, uvedená v rokoch
Bc. - akademický titul "bakalár"
Dt. - .....

FŠ

T

R

PP
40

D
D
Bc.
D
Bc.
D
Bc.
E (Dt.) Bc.
D
Mgr.
D
Mgr.

Bc.
3
3
3
3
2
2

3
100
40
40
40
45
90

D

Mgr.

2

20

D
D
E
E(Dt.)
D
E
D
E

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

2
2
2
2
3
5
3
5

20
20
90
20
2
5
3
10

E - externá forma štúdia
T - udeĐovaný akademický titul
PP - plánovaný poþet prijatých uchádzaþov
Mgr. - akademický titul "magister"

Projekt je spolufnancovaný Európskou úniou

Informácie
o štúdiu
FAKULTA
POLITICKÝCH
VIED
akademický rok 2008/2009
A MEDZINÁRODNÝCH
VZħAHOV
FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH VZħAHOV

Metóda štúdia
Všetky denné formy štúdia sú realizované prezenþnou formou štúdia. Študijný program európske štúdia v odbore
medzinárodné vzĢahy sa realizuje dištanþnou metódou s využitím e-learningových prostriedkov, konzultácií a samoštúdia.
Ostatné externé formy štúdia sa realizujú prezenþnou formou s využitím konzultácií a samoštúdia.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium
Uchádzaþ o bakalárske štúdium na FPV a MV musí maĢ ukonþené úplné stredné vzdelanie s maturitou a musí
preukázaĢ potrebnú spôsobilosĢ pre zvolené štúdium. Prihlášku na prijímacie skúšky spolu so štruktúrovaným
životopisom, overenými kópiami vysvedþení z posledných dvoch rokov štúdia a maturitným vysvedþením (maturanti
prinesú overené kópie vysvedþenia z posledného roku štúdia na strednej škole a maturitného vysvedþenia priamo na
prijímací pohovor) a kópiou dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, musí poslaĢ do 14.3. 2008 na adresu: Študijné
oddelenie FPV a MV UMB, Kuzmányho l, 974 01 Banská Bystrica.
Prijímacia skúška v bakalárskom štúdiu
V študijnom programe politológia a v študijnom programe verejná politika a verejná správa prijímacia skúška
pozostáva z jedného kombinovaného všeobecno-vedomostného testu v slovenskom jazyku v nasledovnej štruktúre:
a/ 60 otázok z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, sociológia, ekonomická teória, právo, kulturológia, aktuálne
otázky vnútornej a zahraniþnej politiky;
b/ súþasĢou tohto testu je 20 otázok z jedného cudzieho jazyka podĐa vlastného výberu z možností: angliþtina, nemþina,
francúzština, španielþina.
Ćalších najviac päĢ bodov k hodnoteniu môže uchádzaþ získaĢ za výsledky dosiahnuté v posledných dvoch roþníkoch
štúdia na strednej škole a za výsledky maturity vyjadrené v absolútnych hodnotách nasledovne:
priemer od 1,00 do 1,10 – 5 bodov
priemer od 1,11 do 1,30 – 3 body
priemer od 1,31 do 1,50 – 1 bod
O prijatí uchádzaþa rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzaþa v absolútnom poradí podĐa poþtu
získaných bodov z kombinovaného všeobecno-vedomostného testu a bodov pripísaných za výsledky na strednej škole.
V študijnom programe medzinárodné vzĢahy a v študijnom programe európske štúdiá v odbore medzinárodné vzĢahy
prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného všeobecno-vedomostného testu v slovenskom jazyku
v nasledovnej štruktúre:
a/ 50 otázok z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, medzinárodné vzĢahy, geografia, kulturológia, ekonomická
teória, aktuálne otázky vnútornej a zahraniþnej politiky; b/ súþasĢou tohto testu je 25 otázok z prvého cudzieho jazyka
z možností: angliþtina, nemþina, francúzština, španielþina.
c/ 5 otázok z druhého cudzieho jazyka z možností: angliþtina, nemþina, francúzština, španielþina.
Ćalších najviac päĢ bodov k hodnoteniu môže uchádzaþ získaĢ za výsledky dosiahnuté v posledných dvoch roþníkoch
štúdia na strednej škole a za výsledky maturity vyjadrené v absolútnych hodnotách nasledovne:
priemer od 1,00 do 1,10 – 5 bodov
priemer od 1,11 do 1,30 – 3 body
priemer od 1,31 do 1,50 – 1 bod
O prijatí uchádzaþa rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzaþa v absolútnom poradí podĐa poþtu
získaných bodov z kombinovaného všeobecno-vedomostného testu a bodov pripísaných za výsledky na strednej škole.
Výber a poradie cudzích jazykov uchádzaþ uvedie na spodnom riadku titulnej strany tlaþiva „Prihláška na VŠ štúdium
bakalárske štúdium“.
Vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skúšky prebieha prostredníctvom výpoþtovej techniky.
Maturita typu A alebo B nerozhoduje.
Výsledky prijímacej skúšky sú zverejĖované na internetovej stránke a informaþnej tabuli fakulty v deĖ konania. Celkové
umiestnenie uchádzaþov sa zverejĖuje v posledný deĖ prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia na magisterské štúdium
Uchádzaþ o denné a externé magisterské štúdium na FPV a MV v akreditovanom študijnom odbore musí maĢ ukonþené
bakalárske štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore a musí preukázaĢ potrebnú spôsobilosĢ pre zvolené štúdium.
Prihlášku na prijímacie skúšky spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami bakalárskeho diplomu
a vysvedþenia o bakalárskej štátnej skúške (tieto doklady je možné priniesĢ priamo na prijímací pohovor) a kópiou
dokladu o zaplatení stanoveného poplatku musí doruþiĢ na študijné oddelenie do 31.7. 2008.
V študijnom programe politológia prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného všeobecno-vedomostného
testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:
a/ 60 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné kurzy garantované Katedrou
politológie, ktoré sú súþasĢou obsahu bakalárskej štátnej skúšky.

b/ 20 otázok z jedného cudzieho jazyka podĐa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo zamerané na povinné a povinne
voliteĐné kurzy garantované Katedrou cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie, ktoré sú súþasĢou študijného
plánu bakalárskeho štúdia.
V študijnom programe medzinárodné vzĢahy a európske štúdiá prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného 80
bodového testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:
a/ 50 otázok z odboru medzinárodné vzĢahy, resp. programu európske štúdiá v odbore medzinárodné vzĢahy v slovenskom
jazyku obsahovo zamerané na povinné kurzy garantované Katedrou medzinárodných vzĢahov, ktoré sú súþasĢou
obsahu bakalárskej štátnej skúšky.
b/ 20 otázok z prvého cudzieho jazyka podĐa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo zamerané na povinné a povinne
voliteĐné kurzy garantované Katedrou cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie, ktoré sú súþasĢou obsahu
bakalárskej štátnej skúšky.
c/ 10 otázok z druhého cudzieho jazyka podĐa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo zamerané na povinné a povinne
voliteĐné kurzy garantované Katedrou cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie, ktoré sú súþasĢou študijného
plánu bakalárskeho štúdia.
Výber a poradie cudzích jazykov uchádzaþ uvedie na spodnom riadku titulnej strany tlaþiva „Prihláška na VŠ štúdium
magisterské štúdium“.
Vyhodnocovanie prebieha rovnako ako v bakalárskom štúdiu
O prijatí uchádzaþa rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzaþa v absolútnom poradí podĐa poþtu
získaných bodov z testu.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium
Uchádzaþ o doktorandské štúdium na FPV a MV musí maĢ ukonþené magisterské štúdium v uvedených alebo príbuzných
odboroch a musí preukázaĢ potrebnú spôsobilosĢ pre zvolené štúdium. Prihlášku na prijímacie skúšky spolu so
štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou magisterského diplomu a vysvedþením o magisterskej štátnej skúške (tieto
dokumenty môže uchádzaþ priniesĢ priamo na prijímací pohovor) spolu s dokladom o zaplatení stanoveného poplatku,
musí doruþiĢ na študijné oddelenie do 31. 7. 2008.
V študijnom programe teória politiky prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej
obsahovej štruktúre:
a/ 50 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na garantom urþené profilové povinné kurzy
zabezpeþované Katedrou politológie, ktoré sú súþasĢou magisterskej štátnej skúšky;
b/ 30 otázok z jedného cudzieho jazyka podĐa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo zameraných na povinné kurzy
realizované Katedrou cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie, ktoré sú súþasĢou magisterskej štátnej skúšky;
V študijnom programe medzinárodné vzĢahy prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej
obsahovej štruktúre:
a/ 50 otázok z odboru medzinárodné vzĢahy v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na kurzy zabezpeþované Katedrou
medzinárodných vzĢahov a diplomacie, ktoré sú súþasĢou magisterskej štátnej skúšky;
b/ 20 otázok z prvého cudzieho jazyka podĐa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo zameraných na povinné kurzy
realizované Katedrou cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie;
c/ 10 otázok z druhého cudzieho jazyka podĐa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo zamerané na povinné kurzy
realizované Katedrou cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie.
Výber a poradie cudzích jazykov uchádzaþ uvedie na spodnom riadku titulnej strany tlaþiva „Prihláška na VŠ štúdium
doktorandské štúdium“.
Vyhodnocovanie prebieha rovnako ako v bakalárskom a magisterskom štúdiu
O prijatí uchádzaþa rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzaþa v absolútnom poradí podĐa poþtu
získaných bodov z testu.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Na každý program a na každý stupeĖ štúdia je potrebné zaslaĢ prihlášku osobitne.
Prijímanie uchádzaþov na þiastoþne frankofónne magisterské štúdium v študijnom programe medzinárodné vzĢahy
a na magisterské štúdium v študijnom programe medzinárodné vzĢahy v anglickom jazyku sa riadi osobitnými
ustanoveniami dohodnutými so zahraniþnými partnermi obsiahnutými v Študijnom a skúšobnom poriadku FPV a MV UMB
na ak. rok 2007-2008 v þasti VI.6-7
Fakulta neorganizuje talentové prijímacie skúšky.
Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a k výkonu povolania vo
zvolenom študijnom odbore.
Podmienky prijatia zahraniþných študentov
Bez prijímacích pohovorov na základe splnenia formálnych podmienok a takisto vychádzajúc z ustanovení Dodatku
Smernici o výbere školného z roku 2007.
Organizácia a priebeh štúdia
Bakalárske štúdium trvá zvyþajne tri roky, magisterské štúdium trvá zvyþajne dva roky. Doktorandské štúdium v dennej
orme trvá tri roky a v externej päĢ rokov. Každý rok sa þlení na dva semestre, každý semester trvá 13 týždĖov. Každý
semester konþí skúškovým obdobím. Základnými pracovnými metódami sú prednášky, semináre, konzultácie, vykonávanie
odbornej praxe, exkurzie, samoštúdium, seminárne práce, ústne a písomné formy kontroly, bakalárske, diplomové,
doktorandské práce a štátne skúšky.
Štúdium sa realizuje prostredníctvom kreditového systému. Zásady kreditového štúdia, študijné plány, þasový
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 akademický rok 2008-2009, ktorý je permanentne k dispozícii na fakultnej webovej
Stránke: http://www.fpvmv.umb.sk/fpvmv_www/phprs/view.php?cisloclanku=2007080002

NároþnosĢ štúdia
NároþnosĢ štúdia na FPV a MV vyplýva z niekoĐkých faktorov:
nevyhnutnosĢ štúdia cudzojazyþnej literatúry
priamy kontakt s praxou prostredníctvom spolupráce s najvyššími orgánmi štátnej správy (MZV, MK, MP a
SV, MŠ SR)
úþasĢ odborníkov z praxe v pedagogickom procese
reprezentácia fakulty v medzinárodných vzdelávacích a politických inštitúciách
samotný profil absolventa vyžaduje skĎbenie jeho teoretických poznatkov so schopnosĢou ich aplikácie do
tvorivého riadiaceho procesu
dynamickosĢ a þastá zmena požiadaviek praxe
permanentná snaha všetkých príslušníkov akademickej obce o zvyšovanie dobrého mena fakulty doma i
v zahraniþí.
Materiálno-technické zabezpeþenie pedagogického procesu
Za úþelom zefektívnenia vyuþovacieho procesu vybudovala 2 poþítaþové uþebne zariadené na bežné
študijné þinnosti pre študentov.
V priestoroch FPV a MV poskytuje služby politologická študovĖa ako súþasĢ Knižnice UMB. PodĐa
možnosti prebieha neustály proces aktualizácie a rozširovania fondov.
Vyuþujúci používajú najmodernejšiu didaktickú techniku.
Fakulta pristupuje k postupnému budovaniu študentského informaþného systému.

Uplatnenie absolventov
FPV a MV UMB formuje osobnosĢ študentov všetkých študijných programov k tomu, aby si osvojili
teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzĢahov, diplomacie a
verejnej správy a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatĖovaĢ v konkrétnom rozhodovaní
na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy a samosprávy územných celkov (program –
politológia, verejná politika a verejná správa, teória politiky), na fórach medzinárodného významu
v zastupiteĐských orgánoch, inštitúciách štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraniþí (program –
medzinárodné vzĢahy, európske štúdiá v odbore medzinárodné vzĢahy). Absolventi FPV a MV okrem
toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej þinnosti pre
verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a obþianskych združeniach, sú pripravení pôsobiĢ
v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru, získané vedomosti a zruþnosti im
umožĖujú zastávaĢ manažérske posty v privátnych podnikoch a pod. Najúspešnejší absolventi pôsobia
napríklad vo vysokých funkciách na zastupiteĐských orgánoch SR v zahraniþí (napr. Kanada a USA),
v medzinárodných inštitúciách (Svetová banka, NATO, štruktúry EÚ), MZV a MO SR a pod.
http://www.fpvmv.umb.sk/fpvmv_www/phprs/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=14
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
PhDr. Mária Badinská, PhD., tel.: 048/415 4401, 048/446 1511, fax: 048/415 2432

ODPORÚýANÁ LITERATÚRA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZġAHOV
Odporúþaná literatúra, uþebnice, uþebné pomôcky pre všeobecno-vedomostný test:
Lipták,L., Kováþ,D.: Kapitoly z dejín, Bratislava, SPN 1991
Charvát,J.: Svetové dejiny I., II. pre 1. a 2. roþník gymnázia, Bratislava, SPN 1968,1974
Závereþný akt KBSE, Bratislava, Pravda 1995
Charta Organizácie spojených národov
Ústava Slovenskej republiky, Ústavný zákon þ. 460/92 Zb.
Lipták,ď.: Slovensko v 20. storoþí, Bratislava 1968
Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava, SPN 1995
Sopóci,J., Búzik,B.: Základy sociológie, Bratislava, SPN 1995
Gajdoš,A., Mazurek,J., Ćurjanþík: Hospodárska geografia sveta pre 2. roþník OA, I. diel, Bratislava, SPN 1994
Durozoi,G., Roussel,A.: Filozofický slovník, Praha, EWA Edition 1994
Barát,P. a kol.: Obþianska náuka, Náuka o spoloþnosti (prehĐad stredoškolského uþiva pre maturantov a uchádzaþov o
štúdium na vysokých školách), Bratislava, ENIGMA Jr. 1995
Spoloþensko-vedný slovník, SPN Bratislava 1997
Kulašik,P., Tóth,R.: Úvod do politológie, Liptovský Mikuláš 1998
Krejþí,O.: Medzinárodní politika, Praha:Victoria Publishing, 1997
Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie, SNP Bratislava 1997
Filippi-Codaccioni, A. – M.: DČjiny 20. století, Mladá fronta Praha 1994
Odporúþaná literatúra pre anglický jazyk:
Liz and John Soars: New Headway English Course, Upper-Intermediate, Oxford University Press, 1998.
Rob Nolasco: Streetwise, Upper-Intermediate, Oxford University Press, 1998.
Jane and Dave Wills: Collins Cobuild English Course, No.3, Cambridge, 1998.
Adrian Doff, Christopher Jones, Keith Mitchell: Meanings into Words, Upper-Intermediate, Cambridge University Press, 1990.
Robert O´Nell: English in Situations, Intermediate to Advanced, Oxford 1998.
Adrian Doff, Christopher Jones: Language in USE, Upper-Intermediate, Cambridge 1998.
Michael Swan, Catherine Walter: The New Cambridge English Course, Upper-Intermediate level, Cambridge 1998.
Karel Hais: Anglická gramatika, Bratislava, SPN 1995.
Geoffrey Leech: English Grammar Usage, Nelson 1989.
Raymond Murphy: English Grammar in USE, Cambridge University Press 1994, 1998.
John Eastwood: Oxford Guide to English Grammar, Oxford 1998.
Elaine Walker, Steve Elsworth: Grammar Practice for Upper-Intermediate Students, Longman 1998.
Leo Jones: Communicative Grammar Practice, Cambridge 1998.
Michael Swan: Practical English Usage, Oxford1998
Odporúþaná literatúra pre nemecký jazyk:
Themen neu. 1-3. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber Verlag 1997.
Abschlusskurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Max Hueber Verlag 1999.
Justová, Hana: Deutschsprachige Länder. Fragment ,2000
Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch 1996.
Odporúþaná literatúra pre španielsky jazyk:
Jana Lenghardtová: Španielþina 1., 2., SPN, Bratislava 1993, 1995, 2000.
Jana Lenghardtová: Conversación española, SPN, Bratislava 1995.
Erika Hanáková – Anna Kucharíková: Español en comunicación 1., 2., SPN, Bratislava 1995.
Francisco J. Uriz, Birgit Harling: En España. Chancerel Internacional Publishers Ltd., London 1993, 1996.
Justa Carrasco Montero – Lourdes Solé Bernardino: Reálie španielsky hovoriacich krajín. Fraus, s.r.o., Bratislava 1999.
Odporúþaná literatúra pre francúzsky jazyk:
G. Capelle, N. Gidon: Le nouvel espace, 1. – 3., Hachette, F.L.E., 1990 – 1992 (prípadne nové vydanie).
P. Gibert, P. Greffet: Bonne Route, 1. – 2., Hachette. 1988.
Libre Echange, 1. – 3., (Francúzština pre stredné a jazykové školy), Dider. Paris. 1991 – 1993 (prípadne nové vydanie).
J. ýepþanyová: Reálie frankofónnych krajín. Fraus, PlzeĖ. 1997
- prípadne iné uþebnice francúzskeho jazyka pre stredné školy.
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Termín podania prihlášok do:

Projekt je spolufnancovaný Európskou úniou

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel: +421-48-413 45 41-3; fax: +421-48-413 86 43
oddelenie pre pedag. þinnosĢ: +421-48-4467406
e-mail: arvayova@fpv.umb.sk
7. marca 2008 (D, E)

Termín konania písomných prijímacích skúšok:
9. – 13. jún 2008 na 1. stupeĖ vysokoškolského štúdia (D, E)
14. júl 2008 na magisterský stupeĖ (D, E)
15. júl 2008 na doktorandské štúdium (D, E)
Poplatok za prijímacie konanie:

za každú prihlášku na štúdium 700,– Sk.

Banka:
Úþet:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000095590/8180
105 002
nevypisuje sa

DeĖ otvorených dverí:

13. november 2007
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UþiteĐstvo predmetov biológia – fyzika

D

Bc.

31

10

UþiteĐstvo predmetov biológia – geografia

D

Bc.

3

15

UþiteĐstvo predmetov biológia – chémia

D

Bc.

3

15

UþiteĐstvo predmetov biológia – matematika

D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov biológia – technická výchova

D

Bc

3

5

UþiteĐstvo predmetov fyzika – matematika

D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov fyzika – technická výchova

D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov fyzika – geografia

D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov geografia – matematika

D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov chémia – fyzika

D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov chémia – geografia

D

Bc.

3

10

UþiteĐstvo predmetov chémia – matematika

D

Bc.

3

10

UþiteĐstvo predmetov chémia – technická výchova

D

Bc.

3

10

UþiteĐstvo predmetov informatika – biológia

D

Bc.

3

10

UþiteĐstvo predmetov informatika – fyzika

D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov informatika – chémia

D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov informatika – geografia

D

Bc.

3

10

FŠ

T

R

PP

D

Bc.

3

10

UþiteĐstvo predmetov informatika – technická výchova D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov matematika – technická vých.

D

Bc

3

10

UþiteĐstvo predmetov biológia – anglický jazyk a liter. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov biológia – francúzsky jazyk a lit. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov geografia – dejepis

D

Bc.

3

15

UþiteĐstvo predmetov chémia – francúzsky jazyk a lit. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov chémia – slovenský jazyk a lit. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov informatika – anglický jazyk a lit.D

Bc.

3

5

UþiteĐstvo predmetov fyzika – anglický jazyk a literat. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov fyzika – francúzsky jazyk a liter. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov fyzika – nemecký jazyk a literat. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov fyzika – slovenský jazyk a litera. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov matematika – anglický jaz.a lit

D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov matematika – slovenský jaz.a lit.D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov matematika – nemecký jaz.a lit. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo predmetov matematika – francúzsky j.a lit. D

Bc.

3

3

UþiteĐstvo praktickej prípravy

E

Bc.

3

60

Aplikovaná informatika

D, E

Bc.

3

60,40

Environmentálny manažment múzejných zariadení

D, E

Bc.

3

40,30

Environmentálny manažment výchovných zariadení

D, E

Bc.

3

30,30

Environmentálna chémia

D, E

Bc.

3

30,30

Geografia a krajinná ekológia

D, E

Bc.

3

60,30

Matematika

D, E

Bc.

3

35,35

Systematická biológia a ekológia

D

Bc.

3

30

Systémová ekológia

D, E

Bc.

3

30,30

UþiteĐstvo predmetov biológia – geografia

D

Mgr.

2

30

UþiteĐstvo predmetov biológia – chémia

D

Mgr.

2

30

UþiteĐstvo predmetov biológia – matematika

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov biológia – technická výchova

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov biológia – psychológia

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov fyzika – matematika

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov fyzika – technická výchova

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov geografia – matematika

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov chémia – geografia

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov chémia – matematika

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov informatika – fyzika

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov informatika – geografia

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov informatika – matematika

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov informatika – technická výchova D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo predmetov geografia – dejepis

D

Mgr.

2

15

UþiteĐstvo technických odborných predmetov

E

Mgr.

2

30

UþiteĐstvo predmetov informatika – matematika
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T

R

PP

Aplikovaná informatika

D, E

Mgr.

2

30,30

Environmentálny manažment múzejných zariadení

D, E

Mgr.

2

30,25

Environmentálny manažment výchovných zariadení

D, E

Mgr.

2

30,25

Environmentálna chémia

D, E

Mgr.

2

30,20

Informatická matematika

D, E

Mgr.

2

25,20

Matematická štatistika a finanþná matematika

D, E

Mgr.

2

25,20

Systémová ekológia

D, E

Mgr.

2

30,30

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
D - denná forma štúdia
E - externá forma štúdia
FŠ - forma štúdia
T - udeĐovaný akademický titul
R - dĎžka štúdia, uvedená v rokoch
PP - plánovaný poþet prijatých uchádzaþov
Bc. - akademický titul "bakalár"
Mgr. - akademický titul "magister"

Podmienky prijatia
Prijímacie konanie sa pre uchádzaþa o štúdium zaþína doruþením jeho písomnej prihlášky na štúdium na FPV UMB
(§ 58 zákona þ. 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Uchádzaþi o externé štúdium, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme alebo v štátnozamestnaneckom pomere
alebo v služobnom pomere podĐa osobitných predpisov, sú povinní v súlade s § 58, odst. 3 b/ zákona þ. 131/2002 Z.
z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov doložiĢ k prihláške na štúdium potvrdenie zamestnávateĐa o trvaní
pracovného pomeru v þase podania prihlášky.
FPV UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu, s výnimkou študijných
programov vyžadujúcich praktické zruþnosti v experimentálnej výuþbe (chémia, fyzika, biológia, technická výchova,
praktická príprava).
Pre zahraniþných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania. Zahraniþní študenti, ktorí nevedia dobre
komunikovaĢ v slovenskom jazyku sú povinní absolvovaĢ mesaþný jazykový kurz v Metodickom centre UMB pre
Slovákov žijúcich v zahraniþí.
Uznanie dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraniþí z þlenského štátu EÚ je v kompetencii Krajského
školského úradu, ktorý vydáva rozhodnutie po splnení všetkých podmienok. RovnocennosĢ dokladov o vzdelaní
získaných na stredných školách v zahraniþí upravuje zákon þ. 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 zahraniþí
z neþlenského štátu EÚ je tak isto v kompetencii Krajského školského úradu. RovnocennosĢ dokladov o vzdelaní
získaných na stredných školách v zahraniþí upravuje vyhláška þ. 207/1993 Zb.

Prijímacia skúška
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Prijímacia skúška na bakalársky stupeĖ štúdia v dennej aj externej forme štúdia v akademickom roku 2008/2009
sa uskutoþní nasledovne:

1. Na študijné programy FPV UMB môžu byĢ prihlásení uchádzaþi prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, že
poþet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný poþet.
2. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukonþenie strednej školy s min. úrovĖou maturitnej skúšky B
(v školskom roku 2007/2008). Pre študijné programy uþiteĐstvo matematiky a matematika bude maĢ prijímaciu
skúšku odpustenú uchádzaþ, ktorý spĎĖa aspoĖ jednu z nasledujúcich podmienok:
•je úspešný riešiteĐ matematickej olympiády v niektorej z kategórií A, B, C (k prihláške na
štúdium treba priložiĢ kópiu diplomu z krajského kola MO),
•je absolvent gymnázia, ktorý poþas stredoškolského štúdia mal z matematiky na
vysvedþeniach hodnotenia 1 alebo 2.
PodĐa poþtu záujemcov sa môže prijímacia skúška z matematiky odpustiĢ aj ćalším študentom, ktorí dosahovali
na strednej škole výborný prospech (pri rozhodovaní o odpustení od prijímacej skúšky z matematiky sa
postupuje individuálne a hodnotenie je komplexné).
Bez prijímacích skúšok budú na študijné programy s predmetom informatika prijatí aj uchádzaþi – absolventi
gymnázií, ktorí na koncoroþných vysvedþeniach dosahovali poþas stredoškolského štúdia priemer známok z
matematiky do 1,7.
3. V prípade, že poþet prihlásených na niektorý študijný program, výrazne presiahne plánované kapacitné
možnosti fakulty, výber uchádzaþov sa uskutoþní v dvoch kolách.
V prvom kole budú uchádzaþi prijatí bez prijímacích skúšok len na základe výsledkov maturitnej skúšky na
všetkých úrovniach, študijných výsledkov poþas celého štúdia a ich odborných aktivít na strednej škole. V
druhom kole budú uchádzaþi prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov).
Podrobnejšie informácie o jednotlivých študijných programoch a prijímacích skúškach môže uchádzaþ nájsĢ na
web stránke FPV UMB a na stránkach jednotlivých katedier.
Kritéria pre prijímanie študentov bez prijímacích skúšok do 1. roku štúdia na bakalársky stupeĖ štúdia
(keć poþet uchádzaþov výrazne nepresiahne kapacitné možnosti fakulty):
•úspešné maturitné skúšky z profilových predmetov (min. úroveĖ B),
•z absolvovaných profilových predmetov pre daný študijný program nesmú maĢ uchádzaþi ani na jednom zo
sledovaných vysvedþení na strednej škole horšie hodnotenie ako 2 (chválitebný) alebo,
•úspešnosĢ pri riešení krajských alebo celoštátnych kôl stredoškolských olympiád a úþasĢ v stredoškolskej
odbornej þinnosti (SOý) alebo v celoštátnych kolách súĢaží v príslušných alebo príbuzných predmetoch.
•V druhom kole sú prijímaní uchádzaþi o štúdium podĐa poþtu dosiahnutých bodov získaných za písomný test.
Písomné testy sa budú písaĢ:
•z matematiky v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium matematiky, uþiteĐstva matematiky,
•z fyziky v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium uþiteĐstva fyziky,
•z prehĐadu technickej aplikácie matematiky a fyziky na štúdium uþiteĐstva technickej výchovy,
•z biológie v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium uþiteĐstva biológie, systematickej biológie a ekológie,
•z ekológie a náuky o spoloþnosti v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium environmentálneho manažérstva
múzejných zariadení,
•z biológie a náuky o spoloþnosti v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium environmentálneho manažérstva
výchovných zariadení,
•z biológie, geografie a ekológie v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium systémovej ekológie,
•z chémie v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium uþiteĐstva chémie, environmentálnej chémie,
•z geografie v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium uþiteĐstva geografie, geografie a krajinnej ekológie,
•z informatiky v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium uþiteĐstva informatiky, aplikovanej informatiky,
•zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium uþiteĐstva slovenského jazyka
a literatúry jazyka v kombinácii s prírodovedným predmetom,
•z cudzích jazykov v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium uþiteĐstva anglického, nemeckého a francúzskeho
jazyka v kombinácii s prírodovedným predmetom,
•z dejepisu v rozsahu gymnaziálneho uþiva na štúdium uþiteĐstva dejepisu v kombinácii s prírodovedným
predmetom,
•z pedagogiky na úrovni absolventa strednej pedagogickej školy a vybraných þastí z psychológie na štúdium
uþiteĐstva praktickej prípravy.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Uchádzaþ o štúdium v magisterskom stupni štúdia pre akademický rok 2008/2009 musí maĢ ukonþené
vysokoškolské bakalárske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe, resp. odbore ako je ten,
na ktorý sa hlási. Ak poþet uchádzaþov výrazne nepresiahne kapacitné možnosti fakulty, všetci budú prijatí bez
prijímacích skúšok. Ak presiahne kapacitné možnosti uchádzaþi o štúdium budú prijímaní podĐa poþtu
dosiahnutých bodov získaných za písomný test. Písomné testy sa budú písaĢ podĐa zvoleného študijného
programu:

•z pedagogicko-psychologického základu a predmetov ŠP v rozsahu vysokoškolského uþiva prvého stupĖa na štúdium
študijného odboru uþiteĐstva akademických predmetov,
•z didaktiky odborného výcviku a didaktiky odborného predmetu na štúdium uþiteĐstva technických odborných predmetov,
•z prehĐadu technickej aplikácie matematiky a fyziky v rozsahu vysokoškolského uþiva prvého stupĖa na štúdium uþiteĐstva
technickej výchovy,
•z aplikovanej informatiky v rozsahu vysokoškolského uþiva prvého stupĖa na štúdium aplikovanej informatiky,
•z pedagogicko-psychologického základu a ekológie na štúdium environmentálne manažérstvo výchovných zariadení,
•z muzeológie a ekológie v rozsahu vysokoškolského uþiva prvého stupĖa daných predmetov na štúdium environmentálne
manažérstvo múzejných zariadení,
•z environmentálnej chémie v rozsahu vysokoškolského uþiva prvého stupĖa na štúdium environmentálnej chémie,
•z matematiky v rozsahu vysokoškolského uþiva prvého stupĖa na štúdium informatickej matematiky a matematickej
štatistiky a finanþnej matematiky,
•zo systémovej ekológie v rozsahu vysokoškolského uþiva prvého stupĖa na štúdium systémovej ekológie.
Kritéria pre prijímanie študentov bez prijímacích skúšok do 1. roku štúdia na magisterský stupeĖ štúdia (keć poþet
uchádzaþov výrazne nepresiahne kapacitné možnosti fakulty) na štúdium študijného programu informatická matematika
a matematická štatistika a finanþná matematika:
poþas štúdia nedosiahne z povinných predmetov bakalárskeho študijného programu E alebo celkové hodnotenie štátnej
skúšky je A, B alebo C.
Vyhodnotenie písomného testu na bakalárske a magisterské štúdium sa vyhodnocuje elektronicky. Približne hodinu po
ukonþení písomného testu budú výsledky prijímacej skúšky uverejnené na informaþnom paneli v priestoroch fakulty a na
druhý deĖ na internetovej stránke fakulty. Uchádzaþ má právo nahliadnuĢ do vyhodnoteného písomného testu a požiadaĢ
skúšobnú komisiu FPV UMB o vysvetlenie.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Termín podania prihlášky na bakalársky a magisterský stupeĖ štúdia dennej aj externej formy je do 7. marca 2008.
Rozhoduje dátum poštovej peþiatky. Uchádzaþ si môže podaĢ prihlášku na viac študijných programov, na každý z nich
treba podaĢ a zdokladovaĢ novú prihlášku. Ústrižok o zaplatení treba priložiĢ ku každej prihláške, bez potvrdenia o
úhrade poplatku nebude prihláška uchádzaþa akceptovaná a bude vrátená.
Výška poplatku za prijímacie konanie na jeden študijný program na prvé dva stupne vysokoškolského štúdia dennej aj
externej formy je 700,- Sk. V prípade, že si uchádzaþ podá na FPV UMB prihlášku na dva a viac študijných programov
zaplatí poplatok 700,- Sk za každý študijný program. Uchádzaþom, ktorí neuspeli na prijímacích skúškach alebo sa ich
nezúþastnili, sa poplatok nevracia. V prípade, že sa uchádzaþ nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov, vráti
sa mu þasĢ poplatku na základe žiadosti, ktorá musí byĢ doruþená na oddelenie pre pedagogickú þinnosĢ FPV UMB do
termínu konania prijímacích skúšok (rozhoduje dátum poštovej peþiatky).
Fakulta bude realizovaĢ dodatoþné termíny prijímacích skúšok pre študijné programy, ktoré neboli uchádzaþmi naplnené
v riadnom termíne. Predbežný termín dodatoþných prijímacích skúšok: prvý a druhý augustový týždeĖ v roku 2008.

Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaného uþiva, ako aj zoznam literatúry, zašle
oddelenie pre pedagogickú þinnosĢ fakulty spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky uchádzaþom najneskôr jeden mesiac
pred ich konaním. Uchádzaþom, ktorí budú prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok zašle oddelenie pre pedagogickú
þinnosĢ po doruþení maturitného vysvedþenia a vysvedþenia za štvrtý roþník stredoškolského štúdia dekrét o prijatí taktiež
najneskôr jeden mesiac pred ich konaním.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
PaedDr. Miloslava Sudolská, PhD.

Uplatnenie absolventa
Bakalársky stupeĖ
ŠP študijných odborov UþiteĐstvo akademických predmetov a UþiteĐstvo profesijných predmetov a praktickej
prípravy
Absolvent môže pôsobiĢ ako asistent uþiteĐa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, a predovšetkým je
pripravený tak, aby mohol úspešne pokraþovaĢ v magisterskom štúdiu uþiteĐstva aprobaþného predmetu v kombinácii na
druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

ŠP - UþiteĐstvo praktickej prípravy
Absolvent získa titul je schopný vyuþovaĢ profesijné predmety zamerané na osvojenie si zruþnosti v príslušnom
profesijnom odbore.
ŠP – Aplikovaná informatika
Absolvent je schopný vytváraĢ koncepþný návrh aplikácií informaþných technológií, udržiavaĢ tieto technológie v prevádzke
a pôsobiĢ ako správca systémov, databáz, multimédií a sietí.
ŠP – Environmentálne manažérstvo múzejných zariadení
Absolvent je schopný samostatnej práce v múzeu, dokáže odborne spracovávaĢ a vyhodnocovaĢ múzejný materiál. Má
široké možnosti uplatnenia v oblasti múzejníctva, miestnej štátnej správy a samosprávy, odborných organizácií ochrany
prírody a krajiny, environmentálneho manažmentu, ochrany prírody, pamiatkovej starostlivosti, legislatívy, identifikácie
prírodnín, biomonitoringu, tvorby a ochrany životného prostredia, environmentalistiky, environmentu pre právnické a
fyzické osoby. Absolvent bakalárskeho stupĖa štúdia môže pokraþovaĢ v magisterskom štúdiu v danom odbore alebo
príbuzných študijných odboroch.
ŠP – Environmentálne manažérstvo výchovných zariadení
Absolvent je spôsobilý vykonávaĢ profesiu: lektora environmentálnej výchovy v náuþných lokalitách, informaþných
centrách, v ekocentrách a iných výchovných zariadeniach; koordinátora styku s verejnosĢou v oblasti ochrany a tvorby ŽP,
v štátnej správe a samospráve; eko-poradcu pre tvorbu informaþných materiálov a edukaþných programov.
ŠP – Environmentálna chémia
Absolventi nájdu uplatnenie: v chemických, biochemických, farmaceutických a klinických laboratóriách v pozícii
kvalifikovaného pracovníka schopného samostatne zabezpeþovaĢ laboratórne analýzy, viesĢ agendu, vykonávaĢ þiastkové
metodické práce, participovaĢ prakticky aj koncepþne na úseku monitoringu ŽP. V štátnej správe, samospráve,
projekþných organizáciách a v podnikovej sfére budú schopní vykonávaĢ odborné práce na úseku ochrany životného
prostredia, najmä v oblasti odpadového hospodárstva.
ŠP – Geografia a krajinná ekológia
Dokáže hodnotiĢ problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Ovláda základy manažmentu
krajiny. Má široké možnosti uplatnenia v najrôznejších odvetviach hospodárstva, verejnej správy, súkromnom sektore a i.
Vysoké uplatnenie má v správach národných parkov, chránených území a komunálnej správe.
ŠP – Matematika
Absolvent má dostatoþne hlboké vedomosti na porozumenie a využívanie základných matematických metód, vie aplikovaĢ
základné matematické a štatistické metódy v praxi, osvojil si základy programovania a je schopný programovaĢ základné
matematické algoritmy, osvojil si základné poznatky zo štatistiky a je schopný používaĢ ich na riešenie þiastkových úloh
zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch, je schopný konzultovaĢ s odborníkmi v daných oblastiach
(matematika, štatistika, informatika, finanþníctvo) ohĐadne riešenia matematických úloh, dokáže samostatne používaĢ
domácu a cudzojazyþnú literatúru, je pripravený na získanie úplného magisterského vzdelania v matematike a príbuzných
disciplínach.
ŠP – Systematická biológia a ekológia
Absolvent môže pôsobiĢ ako odborný pracovník na biologicko-ekologických vedecko-výskumných pracoviskách VŠ, SAV a
rezortných pracoviskách v oblasti ochrany prírody a na pracoviskách, ktoré majú v pracovnej náplni starostlivosĢ o životné
prostredie. Súþasne je pripravený tak, aby mohol úspešne pokraþovaĢ v magisterskom štúdiu v danom odbore alebo v
príbuzných študijných odboroch.
ŠP – Systémová ekológia
Absolvent získa schopnosĢ determinovaĢ zástupcov flóry a fauny Slovenska na požadovanej úrovni, pozná ekologické
nároky vybraných skupín organizmov a ich bioindikaþný potenciál dokáže v teréne identifikovaĢ javy a procesy z oblasti
geológie, geomorfológie, hydrológie a pedológie. Ovláda princípy mapovania biotopov a monitorovania zložiek prostredia,
má základné znalosti o zákonoch súvisiacich s ochranou prírody. Dokáže spracovaĢ získané informácie do priestorových a
relaþných databáz a výsledky dokáže spracovaĢ technológiou GIS a poþítaþovou grafikou. Po získaní titulu "Bc." má
možnosĢ pokraþovaĢ v magisterskom štúdiu.

Magisterský stupeĖ
ŠP študijných odborov UþiteĐstvo akademických predmetov a UþiteĐstvo profesijných predmetov a praktickej
prípravy
Absolvent je spôsobilý byĢ uþiteĐom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho
vzdelávania ako aj vysokoškolského. Okrem zvládnutia uþiteĐskej spôsobilosti je schopný participovaĢ alebo riadiĢ vývoj
metodických materiálov pre výuþbu daného predmetu. Má poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike odboru pre
pokraþovanie na 3. stupni vysokoškolského štúdia.
Absolvent uþiteĐstva predmetu technická výchova a je oprávnený vyuþovaĢ predmet technická výchova na II. stupni
základných škôl. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva, strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a
didaktiky technickej výchovy.

ŠP – UþiteĐstvo technických odborných predmetov
Absolvent je schopný vykonávaĢ profesiu uþiteĐa príslušných odborných a profesijných predmetov, školského
metodika, špecializovaného pracovníka štátnej správy resp. metodika pre oblasĢ odborného vzdelávania a
výcviku.
ŠP – Aplikovaná informatika
Absolvent je schopný budovaĢ rigorózny vedecký prístup, nadobudne skúsenosti s uplatnením metód analýzy
a syntézy softvérových systémov, formuláciou a overovaním hypotéz, návrhom a tvorbou softvérových
systémov. Absolvent môže pracovaĢ vedecky v celej šírke softvérových aplikácií informaþných technológií,
v ktorých uplatĖuje pokroþilé metódy a techniky návrhu a programovania.
ŠP – Environmentálne manažérstvo múzejných zariadení
Absolvent ovláda systém racionálneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly so zameraním na
ochranársku, pamiatkársku a múzejnú prax. Je schopný samostatne pripravovaĢ informaþné materiály pre
verejnosĢ z oblasti ochrany prírody a pamiatkovej starostlivosti, o životnom prostredí a praktické poznatky
uplatniĢ najmä v múzeách pri všetkých múzejných þinnostiach. Získa súborné teoretické a praktické poznatky a
predpoklady pre súdne znalectvo v odbore prírodovedných a spoloþenskovedných zbierok. Získa široké
spektrum znalostí zo všetkých oblastí systematických biologických vedných disciplín, muzeologických disciplín
a spoloþenských vied. Absolventi majú možnosĢ uplatnenia v riadiacich a vedúcich funkciách ako vedecko výskumní pracovníci, odborní pracovníci v prírodovedných a spoloþenskovedných oddeleniach múzeí, ako aj na
úseku organizácie manažmentu hlavných múzejných þinností a tiež pri posudzovaní metodických, odborných,
legislatívnych a iných koncepþných materiálov.
ŠP – Environmentálne manažérstvo výchovných zariadení
Absolvent je spôsobilý uplatniĢ nástroje environmentálneho manažérstva vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách,
v osvetových a iných nevýrobných organizáciách. Dokáže ovplyvĖovaĢ rozvoj konštruktívneho životného štýlu
obyvateĐov mestských a vidieckych sídiel, má znalosti o mechanizmoch pôsobenia na verejnú mienku, pozná
metódy identifikácie, diagnostikovania a riadenia jednotlivcov a cieĐových skupín.
ŠP – Environmentálna chémia
Absolvent je schopný realizovaĢ výskumné a vývojové programy, podieĐaĢ sa na tvorbe environmentálnych
projektov. V chemických, biochemických, farmaceutických a klinických laboratóriách v pozícii odborného
pracovníka je spôsobilý vykonávaĢ špecializované analýzy a vyvíjaĢ metodické postupy. Uplatnenie nájde tiež v
štátnej správe, samospráve, podnikovej sfére, výskumných ústavoch, projekþných, poradenských a iných
organizáciách ako špecialisti na úseku ochrany životného prostredia, v oblasti vodného hospodárstva, ochrany
ovzdušia, odpadového hospodárstva, riadenia rizík a posudzovania vplyvov na životné prostredie.
ŠP – Informatická matematika
Absolvent má dostatoþne hlboké vedomosti na porozumenie a využívanie matematických metód v teórii aj praxi,
má hlboké znalosti v oblasti týkajúcej sa problematiky jeho diplomovej práce a v oblastiach, v ktorých sa dajú
jej výsledky aplikovaĢ, osvojil si poznatky z teoretickej informatiky a je schopný využívaĢ ich na riešenie
teoretických a praktických problémov, vie formulovaĢ algoritmy na riešenie matematických problémov, dokáže
programovaĢ v jazyku Java na pokroþilej úrovni, je schopný implementovaĢ zložité algoritmy pomocou jazyka
Java, je schopný konzultovaĢ s odborníkmi v daných oblastiach (matematika, informatika) ohĐadne numerického
riešenia matematických problémov, je schopný komunikovaĢ s odborníkmi z iných vedných disciplín a z praxe,
dokáže samostatne používaĢ domácu a cudzojazyþnú literatúru, vie prezentovaĢ výsledky výskumu na
seminároch, konferenciách atć.
ŠP – Matematická štatistika a finanþná matematika
Absolvent má dostatoþne hlboké vedomosti na porozumenie a využívanie matematických metód, má hlboké
znalosti v niektorej oblasti týkajúcej sa problematiky jeho diplomovej práce vþítane oblastí, v ktorých sa dajú
jeho výsledky aplikovaĢ, udržiava kontakt s vedeckým vývojom aspoĖ v užšom zameraní svojej dizertaþnej
práce, dokáže aplikovaĢ pravdepodobnostné a matematicko-štatistické metódy v praxi, osvojil si základné
poznatky zo štatistiky a informatiky a je schopný používaĢ ich na riešenie þiastkových úloh zberu a analýzy dát
v základných štatistických modeloch, je schopný konzultovaĢ s odborníkmi v daných oblastiach (matematika,
štatistika, informatika, finanþníctvo) ohĐadne riešenia matematických úloh, je schopný komunikovaĢ
s odborníkmi z iných vedných disciplín a z praxe, dokáže samostatne používaĢ domácu a cudzojazyþnú
literatúru, vie prezentovaĢ výsledky výskumu na seminároch, konferenciách atć.
ŠP – Systémová ekológia
Absolvent je pripravený na úrovni analýz hodnotiĢ zloženie a štruktúru rastlinných, živoþíšnych spoloþenstiev,
ekosystémov, zisĢovaĢ a hodnotiĢ toky energie, hmoty, informácií, vrátane živín, kontaminantov (fungovanie
spoloþenstiev, ekosystémov), porozumieĢ i zložitým interakciám populácií v spoloþenstvách, ich reláciu
s prostredím, priestorovú dynamiku. Na úrovni syntéz identifikovaĢ v teréne, i na základe iných informaþných
zdrojov, vrátane DPZ (diaĐkového prieskumu Zeme) štruktúru, procesy, väzby na úrovni spoloþenstiev,
ekosystémov, vrátane, tvorby teoretických i praktických modelov, vytváraĢ interpretované syntetické podklady
potrebné pre krajinné, krajinno-ekologické hodnotenie území krajinno-ekologické plány na úrovni spoloþenstiev,
ekosystémov pre krajinno-ekologické hodnotenie z ekosystémového aspektu, pochopiĢ systém prírodných
i antropogénne zmenených spoloþenstiev, ekosystémov a ich priestorovo-funkþný model, monitorovaĢ krajinnoekologické zmeny v teréne na úrovni spoloþenstiev, ekosystémov podĐa paradigmy vedného odboru.
Pozn.: ŠP = Študijný program
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Podmienky prijatia
Podmienkou úþasti na prijímacích skúškach je úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.
V programoch, v ktorých sa koná talentová skúška, je jej úspešné vykonanie podmienkou postupu do 2. þasti prijímacích
skúšok. O úspešnosti v prvom kole rozhodne dekan na základe odporúþania komisií pre prijímacie skúšky.
Obsah prijímacích skúšok v oboch kolách je pri jednotlivých odboroch upresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzaþ
o štúdium a budú zverejnené na www.pdf.umb.sk.
Talentové skúšky pre uchádzaþov o štúdium uþiteĐstva telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a hudobnej výchovy budú
formou praktických skúšok z jednotlivých predmetov v rozsahu stredoškolského uþiva.

Prijímacia skúška
Obsah prijímacích skúšok je rovnaký pre interné aj externé formy štúdia na PF UMB a sú uverejnené na www.pdf.umb.sk
(Možnosti štúdia).
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) (bakalársky stupeĖ pre uþiteĐstvo 1. stupĖa ZŠ a pre predškolskú
pedagogiku) – vedomosti z pedagogiky, psychológie a obþianskej náuky v rozsahu stredoškolského uþiva, zisĢovanie
pedagogických predpokladov uchádzaþov.
Psychológia (Bc.) - vedomosti zo psychológie a biológie v rozsahu uþiva strednej školy.
Pedagogika (Bc.) (bakalársky stupeĖ pre pedagogiku, sociálnu pedagogika a vychovávateĐstvo) - vedomosti z pedagogiky,
psychológie a všeobecného rozhĐadu v rozsahu stredoškolského uþiva, preukázanie prehĐadu o aktuálnych otázkach
výchovy a vzdelávania.
Sociálna práca (Bc.)
- vedomosti z oblasti sociológie, psychológie, pedagogiky, filozofie a etiky v rozsahu
stredoškolského uþiva, aktuálny sociálno-politický prehĐad.
Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) - schopnosĢ komunikovaĢ o teoretických a praktických náboženských témach.
Sociálna práca (Mgr.) - úspešné ukonþenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore sociálna práca alebo príbuzných
študijných odboroch (pedagogika, andragogika, sociológia) v povinne voliteĐných a výberových predmetoch
špecifikovaných na odbor sociálna práca, písomná skúška – uþivo na úrovni profilových predmetov bakalárskeho študijného
programu sociálna práca. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou smernicou vysokej školy
a fakulty.
Sociálna pedagogika (Mgr.) - úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia pedagogiky, sociálnej práce, andragogiky a
vychovávateĐstva, vedomosti z disciplín pedagogiky a sociálnej pedagogiky na úrovni bakalárskeho štúdia.
Pedagogika (Mgr.) - úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia pedagogiky, andragogiky alebo vychovávateĐstva,
vedomosti z disciplín pedagogiky na úrovni bakalárskeho štúdia.
Andragogika (Mgr.) - úspešné ukonþenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore andragogika alebo v príbuzných
študijných odboroch (pedagogika, sociálna práca). Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou
smernicou vysokej školy a fakulty.
Evanjelikálna teológia (Mgr.) - ukonþenie bakalárskeho štúdia evanjelikálnej teológie a misie, alebo niektorého
príbuzného študijného odboru. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou smernicou vysokej školy
a fakulty.
UþiteĐstvo etickej výchovy (Bc.) - vedomosti zo všeobecného prehĐadu obþiansko-náuþného charakteru v rozsahu uþiva
strednej školy.
UþiteĐstvo etickej výchovy (Mgr.) - úspešné absolvovanie bakalárskeho stupĖa štúdia uþiteĐstva umeleckých
a výchovných predmetov, odbor „uþiteĐstvo etickej výchovy“. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom
a internou smernicou vysokej školy a fakulty.
UþiteĐstvo pedagogiky (Bc.) - preukázanie stanovenej kvality vedomostí z oblasti pedagogiky a psychológie v rozsahu
stredoškolského uþiva; prezentácia jedného preþítaného pedagogického diela podĐa vlastného výberu.
UþiteĐstvo pedagogiky (Mgr.) - úspešné absolvovanie bakalárskeho stupĖa štúdia uþiteĐstva akademických, odbor
„uþiteĐstvo pedagogiky“. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou smernicou vysokej školy
a fakulty.
UþiteĐstvo psychológie (Bc.) - vedomosti zo psychológie a biológie v rozsahu stredoškolského uþiva.
UþiteĐstvo psychológie (Mgr.) - úspešné absolvovanie bakalárskeho stupĖa štúdia uþiteĐstva akademických, odbor
„uþiteĐstvo psychológie“. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou smernicou vysokej školy
a fakulty.
UþiteĐstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc.) - vedomosti z predmetu slovenský jazyk a literatúra v rozsahu osnov
gymnaziálneho uþiva. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou smernicou vysokej školy
a fakulty.
UþiteĐstvo slovenského jazyka a literatúry (Mgr.) - v zmysle platnej legislatívy podmienkou štúdia študijného programu
druhého stupĖa je ukonþenie študijného programu prvého stupĖa v študijnom odbore UþiteĐstvo akademických predmetov
v kombinácii predmetov slovenský jazyk a literatúra a ćalší akademický / umelecký predmet.
UþiteĐstvo matematiky (Bc.) – vedomosti z predmetu matematika v rozsahu osnov gymnaziálneho uþiva.
UþiteĐstvo matematiky (Mgr.) – úspešné absolvovanie bakalárskeho stupĖa štúdia uþiteĐstva akademických, odbor
„uþiteĐstvo matematiky“. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou smernicou vysokej školy
a fakulty.

UþiteĐstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví (Bc.) - schopnosĢ komunikovaĢ o teoretických a praktických
náboženských témach.
UþiteĐstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví (Mgr.) – ukonþenie 1. stupĖa vysokoškolského štúdia v odbore
uþiteĐstvo umeleckých a výchovných predmetov v študijnom programe „uþiteĐstvo katechetiky evanjelikálnych
cirkví“. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou smernicou vysokej školy a fakulty.
UþiteĐstvo praktickej prípravy (Bc.) – úspešné ukonþenie strednej odbornej školy alebo stredného odborného
uþilišĢa s výuþným listom a maturitnou skúškou, zdravotná spôsobilosĢ vykonávaĢ profesiu majstra
odborného výcviku. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou smernicou vysokej
školy a fakulty.
UþiteĐstvo telesnej výchovy (Bc.) - talentová praktická skúška z atletiky, gymnastiky, plávania a športových hier,
vedomosti z biológie þloveka a olympizmu v rozsahu stredoškolského uþiva.
UþiteĐstvo telesnej výchovy (Mgr.)
- základnou podmienkou prijatia na 2. stupeĖ uþiteĐského štúdia je
absolvovanie daného študijného programu v rámci 1. stupĖa, alebo 1. stupĖa príbuzného študijného odboru.
Na štúdium budú prijímaní najlepší uchádzaþi s ohĐadom na ich predchádzajúce študijné výsledky, športové
výsledky, ich motiváciu, záujem profesijného smerovania a s ohĐadom na výsledky písomného testu
(vedomosti z predmetového kontextu odboru získané v rámci štúdia 1. stupĖa). Noví študenti budú do
každého akademického roku prijímaní podĐa aktuálne platných predpisov a kritérií na fakulte.
UþiteĐstvo hudobnej výchovy (Bc.) – talentová praktická skúška z vokálnej interpretácie a z nástrojovej hry,
vedomosti na úrovni uþiva absolventov minimálne 1. stupĖa základnej umeleckej školy.
UþiteĐstvo hudobnej výchovy (Mgr.) – úspešné absolvovanie 1. stupĖa vysokoškolského štúdia v ŠP Hudobná
výchova alebo iného ekvivalentného ŠP, úroveĖ inštrumentálnych zruþností podĐa požiadaviek 6. kurzu
disciplíny Hra na hudobnom nástroji. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským zákonom a internou
smernicou vysokej školy a fakulty.
UþiteĐstvo výtvarnej výchovy (Bc.) – talentová praktická skúška z kresby, maĐby a priestorovej tvorby. Vedomosti
z dejín umenia v rozsahu stredoškolského uþiva.
UþiteĐstvo výtvarnej výchovy (Mgr.) ukonþenie 1. stupĖa vysokoškolského štúdia v odbore uþiteĐstvo umeleckých
a výchovných predmetov špecializácia výtvarná výchova. Výber sa uskutoþní v súlade s vysokoškolským
zákonom a internou smernicou vysokej školy a fakulty.
UþiteĐstvo telesnej výchovy - jednopredmetové (Bc.) - talentová praktická skúška z atletiky, gymnastiky,
plávania a športových hier, vedomosti z biológie þloveka a olympizmu v rozsahu stredoškolského uþiva.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní
Ak sa uchádzaþ chce prihlásiĢ na viac študijných odborov resp. študijných programov na Pedagogickej fakulte, musí
si podaĢ samostatnú prihlášku na každý študijný odbor resp. študijný program zvlášĢ a zaplatiĢ poplatok za
každú prihlášku.
Na ten istý študijný odbor a študijný program sa uchádzaþ nemôže prihlásiĢ súþasne na denné aj externé štúdium.
Prihlášky musia obsahovaĢ 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 29. februári 2008. Pri prijímaní zahraniþných študentov sa
postupuje ako u študentov zo SR a dekan fakulty vychádza z odporúþaní MŠ SR, resp. postupuje
individuálne. Zásady konania prijímacích skúšok sa vzĢahujú na denné i externé štúdium. Dekan PF UMB
má právo na základe aktuálneho stavu v poþtoch uchádzaþov na príslušný študijný program rozhodnúĢ o
nekonaní prijímacích skúšok, alebo ich niektorého kola.
O konaní náhradných alebo dodatoþných termínov prijímacích skúšok rozhodne dekan na základe aktuálnej
situácie.
Bodové hodnotenie prijímacej skúšky je v rozsahu 50 alebo 100 bodov podĐa študijného programu. Do prihlášky sa
zapisuje poþet získaných bodov. Uchádzaþi sú prijímaní podĐa poradia zo získaných bodov a plánovaného
poþtu prijatia na študijný program. Uchádzaþom sa oznamuje výsledok v deĖ 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 Kováþová, CSc.
Koordinátor kreditového štúdia na PF UMB
Ing. Michal Bartko

Uplatnenie absolventov
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) (bakalársky stupeĖ pre uþiteĐstvo 1. stupĖa ZŠ a pre
predškolskú pedagogiku)
Absolvent študijného odboru je spôsobilý vykonávaĢ profesiu: uþiteĐ materskej školy, vychovávateĐ v
zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku ako školské kluby, centrá voĐného þasu,
domovy mládeže, školské strediská záujmovej þinnosti. Úspešné ukonþenie tohto stupĖa štúdia umožĖuje
absolventovi pokraþovaĢ v druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterskom) odboru
predškolská a elementárna pedagogika: uþiteĐstvo pre 1. stupeĖ základnej školy alebo predškolská pedagogika.
Psychológia (Bc.)
Absolvent sa môže uplatniĢ ako pracovník v pedagogicko-psychologických poradniach, špecializovaných
pracoviskách, napr. centrách primárnej prevencie drogových závislostí, centrách preventívneho
výchovného poradenstva, obþianskych združeniach zameraných na ochranu detí a mládeže, žien, v
resocializaþných centrách, centrách poradensko-psychologických služieb pre pár, jednotlivca a rodinu a
pod. Úspešné ukonþenie tohto stupĖa štúdia umožĖuje absolventovi pokraþovaĢ v druhom stupni
vysokoškolského štúdia (magisterskom) odboru psychológia.
Pedagogika (Bc.)
Absolvent je spôsobilý vykonávaĢ tieto profesie: vychovávateĐ, pedagóg voĐného þasu, sociálny pedagóg,
riadiaci školský pracovník na nižších stupĖoch riadenia. Úspešné ukonþenie tohto stupĖa štúdia umožĖuje
absolventovi pokraþovaĢ v druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterskom) odboru pedagogika,
sociálna pedagogika a vychovávateĐstvo.
Sociálna práca (Bc.)
Absolvent sa môže uplatniĢ 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 podnikateĐskej sfére zameranej do sociálnej práce.
Tiež sa môže uplatniĢ v probaþnej a mediaþnej službe a v podnikovej sfére. Úspešné ukonþenie tohto
stupĖa štúdia umožĖuje absolventovi pokraþovaĢ v druhom stupni vysokoškolského štúdia
(magisterskom) odboru sociálna práca a sociálna pedagogika.
Evanjelikálna teológia a misia (Bc.)
Absolvent sa uplatní v þinnosti cirkevných zborov a misijných organizácií cirkví a vo všetkých formách
voĐnoþasových aktivít organizovaných cirkvami a neštátnymi organizáciami, kde sa vyžaduje stupeĖ
vzdelania bakalár, ako napríklad: misijné stanice, kresĢanské detské kluby, práca s mládežou, kluby
seniorov, rómska misia, ekumenická þinnosĢ, kresĢanské vydavateĐstvá a biblické spoloþnosti,
kresĢanské sociálne a charitatívne inštitúcie, evanjelizaþné strediská, kresĢanské rozhlasové a televízne
vysielanie a pod. Úspešné ukonþenie štúdia umožĖuje absolventovi pokraþovaĢ v druhom stupni
vysokoškolského štúdia v odbore evanjelikálna teológia.
Sociálna práca (Mgr.)
Absolvent študijného odboru sociálna práca na magisterskej úrovni štúdia sa môže uplatniĢ v oblasti 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 podnikateĐskej sfére zameranej do sociálnej práce. Absolvent magisterského štúdia odboru
sociálna práca môže získanú odbornosĢ v uvedených oblastiach uplatniĢ v praktickej, teoretickej,
metodickej, koncepþnej, výskumnej a vedeckej þinnosti.
Sociálna pedagogika (Mgr.)
Absolvent sa môže uplatniĢ vo funkciách riadiacich pracovníkov v oblasti štátnej správy a samosprávy,
sociálnych inštitúciách, zariadeniach sociálnych služieb. Ćalej sa môžu uplatniĢ v kultúrno-osvetových
zariadeniach, reedukaþných zariadeniach, zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy a vo
výchovných zariadeniach pre mimoškolskú výchovu.
Absolvent sa uplatĖuje aj vo sfére aplikovaného edukaþného výskumu v rezorte školstva, sociálnych vecí,
osvety, príp. v iných rezortoch, ale aj ako výchovno-pedagogickí poradcovia (napr. v centrách
poradensko-psychologických služieb, lieþebno-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 uplatniĢ ako pedagóg: odborný pracovník vo sfére štátnej správy, odborný pracovník vo
sfére edukaþného výskumu, výchovný/pedagogický poradca.
Andragogika (Mgr.)
Absolvent sa môže uplatniĢ ako: koncepþný 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 Đudský zdrojov – personálny manažér.
Evanjelikálna teológia (Mgr.)
Absolvent nachádza uplatnenie najmä ako duchovný vo všetkých sférach teologickej práce a praktických
þinností cirkví, cirkevných a paracirkevných organizáciách, v pastorácii, kazateĐstve, vedení bohoslužieb,
organizácii života cirkvi, ekumenických vzĢahov, medzináboženských kontaktov tak doma, ako aj na
medzinárodnej úrovni.

UþiteĐstvo etickej výchovy (Bc.)
Študijný program je zameraný na prípravu bakalára, ktorý je predovšetkým spôsobilý pokraþovaĢ v magisterskom
stupni štúdia uþiteĐstva etickej výchovy. Súþasne zodpovedá potrebe odborníkov, vykonávajúcich suportívne
pedagogické þinnosti, ako napr. asistent uþiteĐa, lektor vo výchove mimo vyuþovania, prípadne ako pracovník štátnej
a verejnej správy v oblasti aplikovania a dodržiavania etických kódexov pre danú oblasĢ.
Absolvent 1. stupĖa študijného programu „uþiteĐstvo etickej výchovy“ môže pôsobiĢ aj ako asistent na
špecializovaných pracoviskách v rezorte školstva (metodické centrá, pedagogicko-psychologické poradne, centrá
výchovnej prevencie, centrá voĐného þasu a pod.), ale aj v oblasti sociálnych služieb, tretieho sektora a pod.
UþiteĐstvo etickej výchovy (Mgr.)
Predmet etická výchova sa vyuþuje nielen na obidvoch stupĖoch základných škôl, ale aj na stredných a vysokých
školách, najmä na pedagogických fakultách a vysokých školách humanitného zamerania. Preto jeho absolvent je
spôsobilý vyuþovaĢ tento predmet na uvedených stupĖoch a typoch škôl. Môže sa uplatniĢ aj ako metodik pre
vyuþovanie etickej výchovy na pedagogicko-metodických centrách, školskej inšpekcii, metodik v pedagogickopsychologických poradniach, centrách výchovnej prevencie. Taktiež sa môže uplatniĢ (po doplĖujúcom štúdiu
aplikovanej etiky) ako odborník pre oblasĢ dodržiavania etického kódexu v zariadeniach štátneho a verejného
sektora, tretieho sektora a pod.
UþiteĐstvo pedagogiky (Bc.)
Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne pokraþovaĢ v štúdiu pedagogiky na 2. stupni vysokoškolského
vzdelávania. Je spôsobilý vykonávaĢ profesiu pomocného uþiteĐa, asistenta uþiteĐa, pedagogického pracovníka pre
mimoškolské záujmové þinnosti, pedagogického pracovníka pre mimoškolskú záujmovú þinnosĢ detí a mládeže,
vychovávateĐa v školských kluboch detí, v domove mládeže, pedagóga voĐného þasu. Absolvent sa môže uplatniĢ aj
ako školský administratívno-metodický pracovník a špecializovaný pracovník štátnej správy a miestnej samosprávy
v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, alebo môže pokraþovaĢ v magisterskom uþiteĐskom programe pedagogiky.
UþiteĐstvo pedagogiky (Mgr.)
Absolvent študijného odboru je spôsobilý vykonávaĢ profesiu uþiteĐa pedagogiky na vyššom sekundárnom stupni
škôl, ako aj uþiteĐa príbuzných predmetov s výchovným zameraním (napr. rodinná výchova). Absolvovaním
povinne voliteĐných predmetov zameraných na etickú výchovu získava aj spôsobilosĢ uþiteĐa etickej výchovy.
Absolvovaním povinne voliteĐných predmetov s problematikou výchovy mimo vyuþovania získava spôsobilosĢ
pedagogického pracovníka na mimoškolskú záujmovú þinnosĢ detí a mládeže, vychovávateĐa v školských kluboch
detí, v domove mládeže, pedagóga voĐného þasu. Absolvent sa môže uplatniĢ aj ako školský administratívno metodický pracovník a špecializovaný pracovník štátnej správy a miestnej samosprávy v oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania. Po úspešnom konkurznom konaní môže pôsobiĢ ako vysokoškolský uþiteĐ pedagogiky.
UþiteĐstvo psychológie (Bc.)
Absolvent nadobudne vysokoškolskú kvalifikáciu prvého stupĖa, ktorá ho oprávĖuje vykonávaĢ suportívne
pedagogické þinnosti na základných a stredných školách, napr. asistent uþiteĐa, pomocný uþiteĐ, pomocný lektor vo
výchove mimo vyuþovania, resp. pracovník v oblasti výchovy mimo vyuþovania, asistent pri koordinovaní
preventívnych aktivít na školách.
Ćalej môže pôsobiĢ ako asistent na špecializovaných pracoviskách v rezorte školstva, ako sú metodické centrá,
pedagogicko-psychologické poradne, centrá voĐného þasu a pod. Rovnako sa jeho kvalifikácia môže uplatniĢ v
štátnych zariadeniach mimo rezort školstva resp. v rámci tretieho sektoru, ako napr. resocializaþné zariadenia,
preventívne a lieþebné zariadenia pre mládež, alebo môže pokraþovaĢ v magisterskom uþiteĐskom programe
psychológie.
UþiteĐstvo psychológie (Mgr.)
Absolvent študijného programu odboru uþiteĐstva akademických predmetov je spôsobilý vyuþovaĢ predmet
psychológia na všetkých typoch stredných a vysokých škôl. Môže sa uplatniĢ ako metodik pre vyuþovanie
psychológie na pedagogicko-metodických centrách, školskej inšpekcii, atć. Popri vyuþovacej þinnosti môže ako
uþiteĐ pôsobiĢ na škole tiež ako kvalifikovaný výchovný poradca, pracovník v oblasti prevencie sociálnopatologických javov (koordinátor pre prevenciu drog a drogových závislostí). Ćalej môže pracovaĢ ako
špecializovaný pracovník v štátnej správe pre oblasĢ výchovy a vzdelávania na ZŠ a SŠ. V nadväznosti na toto
štúdium, po absolvovaní špecializovaného inovaþného štúdia (ŠIŠ) - školská psychológia môže realizovaĢ prácu
školského psychológa, ktorého postavenie, úlohy, funkcie a náplĖ práce urþuje Vyhláška MŠ SR þ.43 z r. 1996 Z.z.
UþiteĐstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc.)
Absolvent bakalárskeho stupĖa bude ćalej pokraþovaĢ v magisterskom štúdiu, bude plniĢ úspešne svoje
pedagogické poslanie a popri školstve sa uplatnia aj v iných (humanitne orientovaných) profesiách.
UþiteĐstvo slovenského jazyka a literatúry (Mgr.)
Na základe informácií možno konštatovaĢ, že absolventi plnia úspešne svoje pedagogické poslanie a popri školstve
sa uplatnia aj v iných (prevažne humanitne orientovaných) profesiách.
UþiteĐstvo matematiky (Bc.)
Absolvent bakalárskeho stupĖa vysokoškolského štúdia študijného odboru matematika je pripravený na štúdium
magisterského stupĖa odboru uþiteĐstvo akademických predmetov, špecializácia matematika a je spôsobilý viesĢ
záujmové krúžky žiakov ZŠ a pripravovaĢ ich na matematické súĢaže. Môže pracovaĢ v centrách pre mimoškolské
aktivity žiakov ako odborný referent pre organizaþnú prácu zameranú na matematiku a informatiku.

UþiteĐstvo matematiky (Mgr.)
Absolvent nachádza uplatnenie predovšetkým ako uþiteĐ matematiky na základných a stredných školách. Je schopný
pokraþovaĢ vo vysokoškolskom štúdiu podĐa doktorandského študijného programu.
UþiteĐstvo matematiky (Mgr.)
Absolvent nachádza uplatnenie predovšetkým ako uþiteĐ matematiky na základných a stredných školách. Je schopný
pokraþovaĢ vo vysokoškolskom štúdiu podĐa doktorandského študijného programu.
UþiteĐstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví (Bc.)
Absolvent 1. stupĖa VŠ štúdia UþiteĐstva katechetiky evanjelikálnych cirkví nachádza uplatnenie predovšetkým ako
kvalifikovaný uchádzaþ o štúdium 2. stupĖa VŠ štúdia UþiteĐstva katechetiky. V niektorých prípadoch sa môže
uchádzaĢ o prácu v evanjelikálnych cirkvách ako inštruktor voĐnoþasových aktivít alebo ako lektor cirkevných
nedeĐných škôl. Okrem toho sa uplatĖuje v cirkevných zboroch a paracirkevných organizáciách, napr. ako asistent
duchovného správcu cirkevného zboru, uþiteĐ a metodik cirkevného vzdelávania, organizátor detských klubov,
prázdninových táborov, v rómskej misii, v ekumenických výchovných aktivitách, v kresĢanských vydavateĐstvách,
charitatívnych inštitúciách, evanjelizaþných strediskách pre mládež, tvorbe kresĢanských rozhlasových a televíznych
programov, protidrogových aktivitách, prevencii kriminality a pod., alebo môže pokraþovaĢ v magisterskom uþiteĐskom
programe katechetiky.
UþiteĐstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví (Mgr.)
Absolvent nachádza uplatnenie predovšetkým ako uþiteĐ náboženskej výchovy, resp. náboženstva, resp. kresĢanskej
výchovy na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho sa uplatĖuje v cirkevných zboroch a
paracirkevných organizáciách, napr. ako asistent duchovného správcu cirkevného zboru, uþiteĐ a metodik cirkevného
vzdelávania, organizátor detských klubov, prázdninových táborov, v rómskej misii, v ekumenických výchovných
aktivitách, v kresĢanských vydavateĐstvách, charitatívnych inštitúciach, evanjelizaþných strediskách pre mládež, tvorbe
kresĢanských rozhlasových a televíznych programov, protidrogových aktivitách, prevencii kriminality a pod.
UþiteĐstvo praktickej prípravy (Bc.)
Absolvent získa schopnosĢ vyuþovaĢ tie profesijné predmety a oblasti, ktoré sú zamerané na formovanie a osvojovanie
zruþnostných a remeselných prvkov v príslušnom profesionálnom odbore. Absolvent je predovšetkým pripravený viesĢ
výuþbu na hodinách praktického vyuþovania na stredných odborných školách a stredných odborných uþilištiach.
ZároveĖ je pripravený študovaĢ na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr).
UþiteĐstvo hudobnej výchovy (Bc.)
Absolvent je kompetentný pôsobiĢ ako: pomocný uþiteĐ, resp. asistent uþiteĐa, pomocný animátor voĐného þasu,
pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasĢ, predovšetkým však je pripravený úspešne pokraþovaĢ
v magisterskom študijnom programe a staĢ sa uþiteĐom hudobnej výchovy.
UþiteĐstvo hudobnej výchovy (Mgr.)
Absolvent nachádza uplatnenie predovšetkým ako uþiteĐ hudobnej výchovy na základných a stredných školách, ako aj
ZUŠ. Je schopný pokraþovaĢ vo vysokoškolskom štúdiu podĐa doktorandského študijného programu. Získa
kompetencie odborného vedenia vyuþovacieho procesu na alternatívnych a experimentálnych školách, schopnosĢ
analyzovaĢ problémy v oblasti hudobnej edukácie, spolupracovaĢ pri riešení odborných a umeleckých projektov.
UþiteĐstvo telesnej výchovy (Bc.)
Absolvent je spôsobilý vykonávaĢ profesiu pomocného uþiteĐa telesnej výchovy, resp. asistenta uþiteĐa, animátora
(lektora) voĐného þasu, pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasĢ. Absolvent je predovšetkým pripravený
tak, aby mohol úspešne pokraþovaĢ v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent má
možnosĢ sa uplatniĢ v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách, v centrách
voĐného þasu a pod. Môže viesĢ športové a rekreaþné aktivity v mimoškolskej þinnosti a organizovaĢ športovú þinnosĢ
na školách v povinnej a záujmovej telesnej výchove.
UþiteĐstvo telesnej výchovy (Mgr.)
Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesĢ výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej
výchove. Samostatne tvoria, skúmajú a publikujú výsledky svojej výskumnej a teoretickej práce, sú schopní pokraþovaĢ
vo vysokoškolskom štúdiu III. stupĖa (PhD.). Absolventi uþiteĐského štúdia získavajú kvalifikáciu pre pedagogické
pôsobenie na 2. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl, 8-roþných gymnázií, jazykových a umeleckých škôl.
Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniĢ sa v spoloþenských, kultúrnych, osvetových a
telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Ćalej majú možnosĢ sa uplatniĢ v
oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách, v centrách voĐného þasu a pod.
Môžu viesĢ športové a rekreaþné aktivity v mimoškolskej þinnosti a organizovaĢ športovú þinnosĢ na školách v povinnej
a záujmovej telesnej výchove. Na základe úspešného absolvovania predmetu - Zvolený šport získaĢ kvalifikáciu trénera
II. triedy vo zvolenom športovom odvetví a pracovaĢ vo výkonnostnom a vrcholovom športe ako tréneri, metodickí
a organizaþní pracovníci.

þiteĐstvo výtvarnej výchovy (Bc.)
bsolvent je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokraþovaĢ v štúdiu na 2. st. vysokoškolského
vzdelávania daného odboru. Môže sa uplatniĢ ako: pomocný uþiteĐ, resp. asistent uþiteĐa v predmete výtvarná
výchova – suportívne pedagogické þinnosti v oblasti výtvarnej výchovy, animátor (lektor) v centrách voĐného þasu
v oblasti výtvarnej výchovy, lektor, animátor v galériách v rámci galerijnej edukácie, výtvarných dielĖach a kluboch,
pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasĢ kultúry, miestnej samosprávy v oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania, pracovník v oblasti public relation.
þiteĐstvo výtvarnej výchovy (Mgr.)
bsolvent 2. stupĖa (Mgr.) sa môže uplatniĢ ako uþiteĐ výtvarnej výchovy v roþníkoch 5.- 12. základných a stredných
škôl; uþiteĐ schopný odborného vedenia vyuþovacieho procesu na alternatívnych a experimentálnych školách; uþiteĐ
vo výtvarných odboroch ZUŠ; pracovník schopný vykonávaĢ metodicko-odbornú þinnosĢ v oblasti výtvarnej výchovy;
špecializovaný pracovník pre prácu v kultúrnych inštitúciách, hlavne galériách (ako galerijný pedagóg, galerijný
animátor, lektor, pracovník vo sfére public relations); pracovník v zariadeniach pre voĐný þas (animátor voĐného þasu,
výtvarné krúžky, kluby); špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasĢ výchovy a vzdelávania.
þitelstvo telesnej výchovy – jednopredmetové (Bc.)
bsolvent je spôsobilý vykonávaĢ profesiu pomocného uþiteĐa telesnej výchovy, resp. asistenta uþiteĐa, animátora
voĐného þasu, pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasĢ.
bsolvent je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokraþovaĢ v štúdiu tohto odboru na 2. stupni
vysokoškolského vzdelávania. Absolvent má možnosĢ sa uplatniĢ v oblasti organizovania športových podujatí
a aktivít v športových krúžkoch na školách, v centrách voĐného þasu a pod. Môže viesĢ športové a rekreaþné aktivity
v mimoškolskej þinnosti a organizovaĢ športovú þinnosĢ na školách v povinnej a záujmovej telesnej výchove.

Doktorandské akreditované študijné programy
Predškolská a elementárna pedagika (PhD.)
Didaktika hudobnej edukácie (PhD.)
Termín podania prihlášky do:

29. február 2008

konania prijímacej skúšky:

jún 2008

Podmienky prijatia
Úspešné ukonþenie druhého stupĖa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom, resp. príbuznom študijnom odbore.
Uchádzaþ sa prihlasuje na schválenú vypísanú tému a ku schválenému školiteĐovi. Témy a školitelia budú
zverejnené na www.pdf.umb.sk po 1. 1. 2008.
Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Obsahom skúšky na program
•
- predškolská a elementárna pedagogika:

- elementárna (predškolská) pedagogika
- pedagogická psychológia
- odborová didaktika, resp. þiastková pedagogická
disciplína (podĐa zvolenej témy)
- predpoklady štúdia vo zvolenom cudzom jazyku.

- didaktika hudobnej edukácie

- pedagogická psychológia
- didaktika hudobnej edukácie
- znalosĢ zvoleného svetového jazyka, ktorá umožĖuje samostatné
štúdium zahraniþnej literatúry.
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o štúdiu
PRÁVNICKÁ
FAKULTA
akademický rok 2008/2009

Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
tel: +421-48-4125 127; fax: +421-48-412 51 27
študijné oddelenie: +421-48-412 51 26 (7)
Denné štúdium: eva.patrasova@umb.sk;
bozena.debnarova@umb.sk
Externé štúdium: jana.semjanova@umb.sk

www.prf.umb.sk

Termín podania prihlášky na VŠ: do 28. februára 2008 – denné bakalárske štúdium
do 31. júla 2008 – denné magisterské štúdium
do 30. apríla 200 – externé bakalárske štúdium
do 31. júla 2008 – externé magisterské štúdium
Termín konania prijímacej skúšky:
23. – 25. júna 2008 – denné bakalárske štúdium
26. – 27. júna 2008 – externé bakalárske štúdium
Poplatok za prijímacie konanie:

1.500,-Sk
1.500,-Sk

– denné bakalárske štúdium
– externé bakalárske štúdium

Banka:

ĝtátna pokladnica

Úþet:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

7000095590/8180
108175 (variabilný symbol)
0558 – bezhotovostné platby
0559 – pri platbe poštovou poukážkou (konštantný symbol)

Akreditované študijné programy:

PRÁVO

FŠ

T

R

PP

D

Bc.

3

280

D

Mgr.

2

180

E

Bc.

3

150

E

Mgr.

3

80

FŠ - forma štúdia
T - získaný titul
R - roky štúdia
PP - predpokladaný poþet prijatých na štúdium

Projekt je spolufnancovaný Európskou úniou

PRÁVNICKÁ FAKULTA

PODMIENKY PRIJATIA
Zahraniþní študenti – termín podania prihlášky a podmienky prijatia sú rovnaké ako u denných študentov. Školné – cudzinci –
nevzĢahuje sa na cudzincov s trvalým pobytom na území SR a na študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, v ktorých
je osobitne upravená þasĢ úhrady za štúdium. Výška školného pre zahraniþného študenta je stanovená 3.000EUR/na akad. rok
(okrem študentov ýR).
PRIJÍMACIA SKÚŠKA
Prijímacia skúška sa uskutoþní písomnou formou; formou TESTU. Študent musí maĢ stredoškolské znalosti z predmetov: história;
filozofia; náuka o spoloþnosti, vrátane práva; ekonómia, všeobecný politický prehĐad, ústava, slovenské a svetové dejiny.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ
Právnická fakulta UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu; akceptujeme
prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.
Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Na tretej strane tlaþiva prihlášky musí byĢ nalepený ústrižok o zaplatení poplatku a taktiež
PODPIS uchádzaþa na vysokú školu, ktorým uchádzaþ poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri
vyhodnotení prijímacieho konania.
SúþasĢou prihlášky je aj štrukturovaný životopis a overená kópia maturitného vysvedþenia. V prípade, že uchádzaþ maturuje
v príslušnom akad. roku, kópiu maturitného vysvedþenia prinesie v deĖ prijímacieho konania, alebo zašle na študijné oddelenie
PrF UMB najneskôr do 5 dní pred konaním prijímacích skúšok. Ak uchádzaþ nezašle v uvedenej lehote alebo neodovzdá v deĖ
prijímacieho konania maturitné vysvedþenie na študijné oddelenie nebude môcĢ vykonaĢ prijímaciu skúšku!!!
Do výsledku prijímacieho konania sa nebudú zapoþítavaĢ výsledky zo strednej školy a taktiež ani výsledky maturitnej skúšky.
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici neprijíma prihlášky v elektronickej forme.
Prijímacie konanie sa zaþína prijatím prihlášky na fakultu, poplatok sa nevracia!
Prihláška na VŠ bez zaplatenia poplatku nie je platná.
Na magisterské štúdium sa prijíma na základe výsledkov dosiahnutých v bakalárskom štúdiu rozhodnutím dekana.
Študenti, ktorí prekroþili štandardnú dĎžku štúdia sú povinní zaplatiĢ školné podĐa Smernice þ. 7/2006 o výbere školného na
Univerzite Mateja Bela v akad. roku 2007/2008 a Smernice þ. 1/2007 dekana Právnickej fakulty UMB.
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium v akreditovanom študijnom odbore „právo“ v dennej
forme a externej forme štúdia:
- bakalárske štúdium – trvá štandardne 3 roky v dennej i v externej forme a je ukonþené štátnou skúškou, ktorej súþasĢou je aj
obhajoba závereþnej práce. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“);
- magisterské štúdium – trvá 2 roky v dennej a 3 roky v externej forme. Štúdium je ukonþené štátnou skúškou, ktorej súþasĢou
je aj obhajoba diplomovej práce. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“).
UKONýENIE ŠTÚDIA
Štúdium sa konþí predpísanými štátnymi skúškami a obhajobou závereþnej, alebo diplomovej práce.
Získaný akademický titul:
„bakalár“ (v skratke „Bc.“)
„magister“ ( v skratke „Mgr.“)
RIGORÓZNA SKÚŠKA
Po absolvovaní magisterského štúdia môžu absolventi právnických fakúlt vykonaĢ rigoróznu skúšku. SúþasĢou rigoróznej
skúšky je aj obhajoba rigoróznej práce. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky je uchádzaþovi priznaný akademický titul
„doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).
UPLATNENIE ABSOLVENTA
Absolvent študijného odboru právo si poþas štúdia osvojí vedecko-praktické názory a poznatky, zvládne základy teórie
a metodológie, získa predpoklady pre osvojovanie ćalších s odborom práva súvisiacich vedných odvetví; absolvent sa uplatní vo
všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe; môže
aktívne pracovaĢ v oblasti medzinárodných vzĢahov a diplomacie, vo sférach medzinárodných práv a ekonómie.
Absolvent je schopný:
aplikovaĢ normy práva v základných oblastiach právnej praxe podĐa princípu zákonnosti,
používaĢ právo pri riadení spoloþenských procesov,
osvojovaĢ si špeciálne poznatky právnych disciplín podĐa potrieb praxe, tvorivo reagovaĢ na vývoj právnej úpravy, obsah nových
noriem práva a realizovaĢ ich v praxi,
aplikovaĢ právne normy prijaté v rámci Európskej únie.
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FAKULTA
HUMANITNÝCH
VIED
akademický rok 2008/2009

www.fhv.umb.sk

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

TERMÍNY
Bakalárske a magisterské štúdium:
podania prihlášky
do 29.2.2008
konania prijímacej skúšky 21.4. – 25.4. 2008 – talentová – Hv, Tv, Ve
9.6. – 20.6. 2008 - písomná þasĢ (denné a externé štúdium)
Rigorózne pokraþovanie:
podania prihlášky
do 30.9.2008
Doktorandské štúdium:
podania prihlášky
do 31.5. 2008
konania prijímacej skúšky 24.6. – 27.6.2008
Poplatok:

1000, – Sk bakalárske štúdium
500, – Sk magisterské štúdium
1000, - Sk doktorandské štúdium
ýíslo úþtu pre denné štúdium:
ýíslo úþtu pre externé štúdium:
Banka: Štátna pokladnica
Banka: Štátna pokladnica
Úþet: 7000095590/8180
Úþet: 7000095590/8180
Variabilný symbol: 103176
Variabilný symbol: 103179
Konštantný symbol: 0308
Konštantný symbol: 0308

Bakalárske študijné odbory
UþiteĐstvo akademických predmetov v študijných programoch (A)
FŠ

T

R

PP

anglický jazyk a literatúra - dejepis

D

Bc.

3

10

anglický jazyk a literatúra –
francúzsky jazyk a literatúra

D

Bc.

3

15

anglický jazyk a literatúra - filozofia

D

Bc.

3

7

anglický jazyk a literatúra
- nemecký jazyk a literatúra

D

Bc.

3

10

anglický jazyk a literatúra
- slovenský jazyk a literatúra

D

Bc.

3

10

filozofia - dejepis

D

Bc.

3

10

Projekt je spolufnancovaný Európskou úniou

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

FŠ

francúzsky jazyk a literatúra - dejepis
francúzsky jazyk a literatúra - filozofia
nemecký jazyk a literatúra - dejepis
nemecký jazyk a literatúra - filozofia
nemecký jazyk a literatúra - francúzsky j.a literatúra
slovenský jazyk a literatúra - dejepis
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky j.a literatúra
slovenský jazyk a literatúra - filozofia
slovenský jazyk a literatúra - nemecký j.a literatúra

D
D
D
D
D
D
D
D
D

T

R

PP

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
3
10
5
10
10
5
10
15

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
4
5
5
3
5
5
4
5
5
6
5
3
5
10
5

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru uþiteĐstvo akademických predmetov
a uþiteĐstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (A)
anglický jazyk a literatúra - hudobná výchova
anglický jazyk a literatúra - telesná výchova
anglický jazyk a literatúra- výtvarná edukácia
dejepis - hudobná výchova
dejepis - telesná výchova
dejepis - výtvarná edukácia
filozofia - hudobná výchova
filozofia - telesná výchova
filozofia - výtvarná edukácia
francúzsky jazyk a literatúra - hudobná výchova
francúzsky jazyk a literatúra - výtvarná edukácia
nemecký jazyk a literatúra - hudobná výchova
nemecký jazyk a literatúra - telesná výchova
nemecký jazyk a literatúra - výtvarná edukácia
slovenský jazyk a literatúra - hudobná výchova
slovenský jazyk a literatúra - telesná výchova
slovenský jazyk a literatúra - výtvarná edukácia

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru uþiteĐstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
a študijného odboru uþiteĐstvo akademických predmetov (A)
telesná výchova - biológia (*)
telesná výchova - fyzika (*)
telesná výchova - geografia (*)
telesná výchova - chémia (*)
telesná výchova - informatika (*)

D
D
D
D
D

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3
3
3

10
5
15
5
5

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru uþiteĐstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
a študijného odboru uþiteĐstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (A)
telesná výchova - technická výchova (*)
výtvarná edukácia - informatika (*)

D
D

Bc.
Bc.

3
3

15
5

D
D

Bc.
Bc.

3
3

20
20

D
D
D
D
D
D
D

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3
3
3
3
3

25
20
40
15
15
20
60

UþiteĐstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov:
výtvarná edukácia
hudobná výchova - školské hudobné súbory
NeuþiteĐské študijné programy:
andragogika
aplikovaná etika
európske kultúrne štúdiá
história
slovenþina v ediþnej praxi
slovenský jazyk a literatúra
šport

PrekladateĐstvo a tlmoþníctvo

FŠ

T

R

PP

maćarský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

20

poĐský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

15

ruský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

20

španielsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

15

anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

15

anglický jazyk a kultúra a maćarský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

10

anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

D

Bc.

3

20

anglický jazyk a kultúra a poĐský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

5

anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

15

anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a literatúra

D

Bc.

3

10

anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

10

maćarský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

10

maćarský jazyk a kultúra a poĐský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

10

maćarský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

10

nemecký jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

5

nemecký jazyk a kultúra a maćarský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

10

nemecký jazyk a kultúra a poĐský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

10

nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

15

nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

10

poĐský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

5

ruský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

5

španielsky jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra

D

Bc.

3

5

španielsky jazyk a kultúra a maćarský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

5

španielsky jazyk a kultúra a poĐský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

5

španielsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra

D

Bc.

3

10

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru prekladateĐstvo a tlmoþníctvo a študijného odboru slovenský jazyk
a literatúra
slovenský jazyk a literatúra a francúzsky jazyk a kultúra
D
Bc.
3
10
slovenský jazyk a literatúra a maćarský jazyk a kultúra
D
Bc.
3
10
slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a kultúra
D
Bc
3
10
slovenský jazyk a literatúra a poĐský jazyk a kultúra
D
Bc.
3
10
slovenský jazyk a literatúra a ruský jazyk a kultúra
D
Bc.
3
10
slovenský jazyk a literatúra a španielsky jazyk a kultúra
D
Bc.
3
10
slovenþina v ediþnej prax
iD
Bc.
3
15
NeuþiteĐské študijné programy:
andragogika
aplikovaná etika
európske kultúrne štúdiá
muzeológia
slovenþina v ediþnej praxi
sociálna filozofia
šport

E
E
E
E
E
E
E

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3
3
3
3
3

60
35
60
50
20
60
50

PrekladateĐstvo a tlmoþníctvo
FŠ
E
E
E
E
E

anglický jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra
maćarský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra
poĐský jazyk a kultúra

T
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

R
3
3
3
3
3

PP
30
30
30
30
20

Magisterské študijné odbory
UþiteĐstvo akademických predmetov v študijných programoch (A)
FŠ
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

anglický jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a literatúra
filozofia - dejepis
francúzsky jazyk a literatúra - dejepis
francúzsky jazyk a literatúra - filozofia
nemecký jazyk a literatúra - dejepis
nemecký jazyk a literatúra - filozofia
slovenský jazyk a literatúra - dejepis
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a literatúra
slovenský jazyk a literatúra - filozofia
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra

T
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

R
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PP
10
30
5
5
10
5
30
5
15
15

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru uþiteĐstvo akademických predmetov a uþiteĐstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov (A)
anglický jazyk a literatúra - výtvarná edukácia
dejepis - telesná výchova
dejepis - výtvarná edukácia
filozofia - telesná výchova
filozofia - výtvarná edukácia
nemecký jazyk a literatúra - telesná výchova
nemecký jazyk a literatúra - výtvarná edukácia
slovenský jazyk a literatúra - hudobná výchova

D
D
D
D
D
D
D
D

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru uþiteĐstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a študijného
odboru uþiteĐstvo akademických predmetov (A)
telesná výchova

- geografia (*)

D

Mgr.

2

15

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru uþiteĐstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a študijného
odboru uþiteĐstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (A)
telesná výchova

- technická výchova (*)

D

Mgr.

2

10

UþiteĐstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov:
telesná výchova
D
výtvarná edukácia
D
hudobná výchova - školské hudobné súbory
D

Mgr.
Mgr.
Mgr.

2
2
2

15
20
10

NeuþiteĐské študijné programy:
aplikovaná etika
história
slovenský jazyk a literatúra
šport - trénerstvo

D
D
D
D

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

2
2
2
2

25
15
10
15

UUVVP jednopredmetové:
telesná výchova

E

Mgr.

2

35

PrekladateĐstvo a tlmoþníctvo:
maćarský jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra

D
D

Mgr.
Mgr.

2
2

30
30

NeuþiteĐské študijné programy:
história
sociálna filozofia
aplikovaná etika
šport - trénerstvo

E
E
E
E

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

2
2
2
2

60
50
30
20

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
D - denná forma štúdia
FŠ - forma štúdia
R - dĎžka štúdia, uvedená v rokoch
Bc. - akademický titul "bakalár"
Dt. - .....

E - externá forma štúdia
T - udeĐovaný akademický titul
PP - plánovaný poþet prijatých uchádzaþov
Mgr. - akademický titul "magister"

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovaĢ prezenþnou metódou.
V študijných programoch v externej forme si fakulta vyhradzuje právo zmeny podĐa platnej legislatívy a možnosĢ realizovaĢ
štúdium aj kombinovanou metódou (prezenþná a dištanþná).
V prípade malého poþtu prijatých študentov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriĢ študijný program a podĐa
možností fakulty ponúknuĢ uchádzaþom štúdium v príbuznom študijnom programe.
V prípade nižšieho poþtu prihlásených uchádzaþov na študijný program ako je plánovaný poþet na prijatie si fakulta vyhradzuje
právo odpustiĢ vykonanie prijímacej skúšky.

*) 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 na bakalárske štúdium
- ukonþené 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.
Podmienky prijatia na magisterské štúdium
- ukonþený bakalársky stupeĖ štúdia v rovnakom resp. príbuznom študijnom programe
- splnenie požiadaviek prijímacieho konania.
Podmienky prijatia zahraniþných študentov
úspešné absolvovanie prijímacieho konania

Prijímacia skúška na bakalárske štúdium
- v rozsahu osnov stredoškolského gymnaziálneho uþiva,
- vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skúšky bude realizované elektronickou formou okrem študijných programov, kde to je
uvedené,
- výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na internetovej stránke fakulty.

Bakalárske uþiteĐské študijné programy
slovenský jazyk a literatúra – písomná forma
- znalosti zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu gymnaziálneho uþiva
- bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzaþi, ktorí predložia doklad o absolvovaní maturitnej skúšky zo slovenského jazyka
a literatúry – úroveĖ A, hodnotenie výborne a chválitebne
anglický, nemecký a francúzsky jazyk a literatúra - písomná forma
znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a praktických komunikatívnych zruþností (þasĢ bude vyhodnotená klasickou formou)
nemecký jazyk a literatúra – bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzaþi na základe predloženia dokladu o absolvovaní
minimálne jednej z týchto skúšok:
maturitná skúška z nemeckého jazyka – úroveĖ A,
nemecký jazykový diplom druhého stupĖa,
rakúsky jazykový diplom – stredný stupeĖ (ÖSD – Mittelstufe),
centrálna skúška stredného stupĖa (ZMP),
centrálna skúška vyššieho stupĖa (ZOP)
prípadne iných skúšok zodpovedajúcich minimálne úrovni B2 Spoloþného európskeho referenþného rámca.
anglický jazyk a literatúra – bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzaþi 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 – úroveĖ A, externá þasĢ min. 80% + ústna þasĢ hodnotenie „výborný“

francúzsky jazyk a literatúra – bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzaþi na základe predloženia dokladu o absolvovaní
minimálne jednej z týchto skúšok:
maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveĖ A s výsledkom výborný
francúzsky jazykový diplom DELF (požadujú sa všetky stupne)
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 (Bc.) - písomná forma
z dejepisu
filozofia - písomná forma
- z filozofie
výtvarná edukácia - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
- písomná forma – test z prehĐadu dejín umenia
- praktická forma – preverenie úrovne výtvarného myslenia, cítenia a výtvarných zruþností.
Požadujú sa teoretické a praktické vedomosti a zruþnosti na úrovni absolventa strednej
umeleckej školy (kresba a maĐba podĐa skutoþnosti, 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 Đudová), intonácia
- písomná forma – zo sluchovej analýzy
- uprednostnení sú uchádzaþi s hrou na klavíri a husliach
školské hudobné súbory – písomná forma
- všeobecný hudobný rozhĐad
Telesná výchova (Bc. ) – talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
testy schopností:
1. vytrvalosĢ - beh na 1500m
2. dynamická sila – opakované výmyky na doskoþnej hrazde (muži)
– opakované výmyky na hrazde po þelo (ženy) (
testy zruþností:
1. atletika – beh na 50 m
2. športová gymnastika – voĐná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúĐ letmo, kotúĐ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka – kotúĐ vpred)
3. športové hry (podĐa voĐby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu
4. plávanie – 100 m podĐa voĐby kraul alebo prsia, štartový skok
Bakalárske neuþiteĐské študijné programy
andragogika – písomná forma
- z pedagogiky, psychológie a práva (v rozsahu predmetu náuka o spoloþnosti)
aplikovaná etika – písomná forma
- zo základov etiky, sociológie a filozofie,
- filozoficko-etická esej (bude vyhodnotená klasickou formou)
- v dennej forme je predpokladom úspešného štúdia ovládanie cudzieho jazyka (anglický alebo nemecký jazyk)
zdokladovaného vysvedþením o maturitnej skúške - minimálne úroveĖ znalostí „C“
európske kultúrne štúdiá – písomná forma
- z dvoch cudzích jazykov a kultúry (anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk),
- prehĐad národnej a svetovej kultúry v materinskom jazyku
muzeológia (Bc.) – bez prijímacej skúšky (podĐa výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške)
história (Bc.) – písomná forma
z dejepisu
slovenþina v ediþnej praxi – písomná forma
- zo znalostí zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu gymnaziálneho uþiva
slovenský jazyk a literatúra – písomná forma
- zo znalostí zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu gymnaziálneho uþiva
- bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzaþi, ktorí predložia doklad o absolvovaní maturitnej skúšky zo slovenského jazyka
a literatúry – úroveĖ A, hodnotenie výborne a chválitebne
sociálna filozofia (Bc.) – písomná forma
- zo základov filozofie, sociológie a politológie

šport – talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
testy schopností:
1. vytrvalosĢ - beh na 1500m
2. dynamická sila – opakované výmyky na doskoþnej hrazde (muži)
– opakované výmyky na hrazde po þelo (ženy)
testy zruþností:
1. atletika – beh na 50 m
2. športová gymnastika – voĐná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúĐ letmo, kotúĐ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka – kotúĐ vpred)
3. športové hry (podĐa voĐby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu
4. plávanie – 100 m podĐa voĐby kraul alebo prsia, štartový skok
- bez talentovej prijímacej skúšky budú prijatí uchádzaþi o štúdium, ktorí predložia potvrdenie zo zväzu, alebo potvrdenie
SOV o úþasti 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 zaslaĢ súþasne s prihláškou na štúdium.
- bez talentovej prijímacej skúšky budú prijatí aj uchádzaþi zo športových gymnázií, ktorí predložia doklad o vykonaní
maturitnej skúšky zo športovej prípravy a dosiahnu z nej hodnotenie výborne a chválitebne.
Bakalárske študijné programy v odbore prekladateĐstvo a tlmoþníctvo
Bez prijímacej skúšky budú prijatí
uchádzaþi o štúdium anglického jazyka s výsledkom externej þasti maturitnej skúšky úrovne A minimálne 85 % + ústna
þasĢ hodnotenie „výborný“,
uchádzaþi o štúdium francúzskeho jazyka, nemeckého jazyka a španielskeho jazyka s výsledkom externej þasti maturitnej
skúšky úrovne A minimálne 80 %,
uchádzaþi o štúdium maćarského jazyka, poĐského jazyka, ruského jazyka a slovenského jazyka (v prípade väþšieho
poþtu uchádzaþov ako je predpokladaný poþet na prijatie na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybraĢ
uchádzaþov podĐa výsledkov maturitnej skúšky)
absolventi bilingválneho gymnázia, ktorí mali poþas celého obdobia štúdia známku výborne z príslušného jazyka,
víĢazi (1. až 3. miesto) celoštátneho kola Olympiády anglického, francúzskeho, nemeckého, španielskeho jazyka.
Uchádzaþom, ktorí dosiahli tento výsledok v externej þasti maturitnej skúšky zapoþíta fakulta maximálny možný poþet 100
bodov.
Ostatní uchádzaþi vykonajú prijímaciu skúšku.

Magisterské uþiteĐské a neuþiteĐské študijné programy
Na všetky študijné program magisterského stupĖa štúdia sa bude prijímaĢ bez vykonania prijímacej skúšky. Pri veĐkom
poþte uchádzaþov o magisterský stupeĖ štúdia sa bude prijímaĢ na základe výsledkov dosiahnutých na štátnych
skúškach v bakalárskom stupni a podĐa predpokladaného poþtu prijatých.
V študijnom programe šport – trénerstvo denná a externá forma sa budú otváraĢ nasledovné športové špecializácie:
aerobic, atletika, basketbal, beh na lyžiach, biatlon, karate, plávanie, turistika, volejbal. Podmienkou prijatia je
absolvovanie 1. stupĖa štúdia v príbuznom študijnom programe s absolvovaním príslušnej špecializácie.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
prijímacieho konania sa zúþastĖujú všetci uchádzaþi o štúdium,
uchádzaþi o štúdium na FHV UMB si môžu podaĢ maximálne dve prihlášky, priþom do jednej prihlášky si môžu uviesĢ len
jeden študijný program,
uchádzaþi, ktorí sa hlásia na kombinaþné štúdium, absolvujú prijímaciu skúšku z oboch predmetov v deĖ, na ktorý sú
pozvaní,
tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaného uþiva, ako aj literatúra, zašle študijné oddelenie
fakulty spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky uchádzaþom ,
kópiu ústrižku o zaplatení poplatku na prijímacie konanie je nutné nalepiĢ na 3. stranu prihlášky,
prihláška musí obsahovaĢ životopis uchádzaþa,
uchádzaþi, ktorí zmaturovali v predchádzajúcich rokoch musia s prihláškou zaslaĢ overenú fotokópiu maturitného
vysvedþenia.
V prípade, že sa uchádzaþ nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov, vráti sa mu
polovica príspevku poštou na základe žiadosti, ktorá musí byĢ doruþená na študijné oddelenia FHV UMB do termínu
konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody neúþasti na prijímacích skúškach
sa nezohĐadĖujú, preto nebude možné vymáhaĢ vrátenie alikvótnej þasti poplatku.
Uchádzaþi o štúdium, ktorí v þase konania prijímacích skúšok nebudú môcĢ predložiĢ vysvedþenie o maturitnej skúške,
pretože študujú a maturujú v zahraniþí, sa môžu zúþastniĢ prijímacích skúšok a môžu byĢ prijatí len podmieneþne.
Nostrifikovaný doklad o maturitnej skúške musia doruþiĢ do termínu zápisu na študijné oddelenie fakulty.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
Mgr. OĐga Bindasová, tel.: 048/ 446 7553, e-mail: bindasova@fhv.umb.sk

Uplatnenie absolventov
Absolventi bakalárskeho uþiteĐského štúdia sú predovšetkým pripravení tak, aby mohli úspešne pokraþovaĢ v štúdiu tohto
istého študijného alebo príbuzného študijného programu na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Absolventi
magisterského uþiteĐského štúdia získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na II. stupni ZŠ a na všetkých
typoch stredných škôl, osemroþných gymnázií, jazykových a umeleckých škôl. Teoretické poznatky z odborných
disciplín im však umožnia uplatniĢ sa aj v spoloþenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách,
redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.
Študenti bakalárskych neuþiteĐských študijných programov majú možnosĢ uplatniĢ sa v štátnom, verejnom
a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podĐa zamerania svojho študijného programu, príp. pokraþovaĢ
v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v ukonþenom, alebo príbuznom študijnom programe. Absolventi
magisterských neuþiteĐských študijných programov sa môžu uplatniĢ na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej,
zahraniþnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ.

Rigorózna skúška a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských ŠP
nasledovných študijných odborov:
uþiteĐstvo akademických predmetov - v predmetoch anglický jazyk a literatúra, dejepis, filozofia, francúzsky jazyk
a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra,
uþiteĐstvo 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,
prekladateĐstvo a tlmoþníctvo
anglický jazyk a kultúra,
francúzsky jazyk a kultúra,
maćarský jazyk a kultúra,
nemecký jazyk a kultúra,
poĐský jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra,
ukrajinský jazyk a kultúra

Doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch:
Slovenské dejiny (študijný odbor 2. 1. 9 Slovenské dejiny)
Slovenský jazyk a literatúra (študijný odbor 2. 1. 27 Slovenský jazyk a literatúra)
Systematická filozofia (študijný odbor 2. 1. 2 Systematická filozofia)
Etika (študijný odbor 2. 1. 5 Etika)
Didaktika hudobnej výchovy (študijný odbor 1. 1. 10 Odborová didaktika)
Športová edukológia (študijný odbor 8. 1. 3 Športová edukológia)
Maćarský jazyk a literatúra (študijný odbor 2. 1. 29 Neslovanské jazyky a literatúry)
Ukrajinský jazyk a literatúra (študijný odbor 2. 1. 28 Slovanské jazyky a literatúry)
DĎžka doktorandského štúdia: denná forma – 3 roky
externá forma – 5 rokov
Uchádzaþ o prijatie sa hlási na témy dizertaþných prác vypísaných v jednotlivých študijných programoch (pozri
www.fhv.umb.sk – dekanát - referát pre vedu a doktorandské štúdium -doktorandské štúdium).
Prijímacia skúška sa koná formou výberového konania pred komisiou menovanou dekanom FHV UMB. Uchádzaþ na
skúške preukazuje schopnosti samostatnej tvorivej þinnosti v rámci daného študijného odboru a v súvislosti s témou
dizertaþnej práce, na ktorú sa hlási.
Podmienky na prijatie:
Základnou podmienkou na prijatie je v zmysle § 56 (3) Zákona 131/2002 Z. z. absolvovanie študijného programu 2. stupĖa
alebo študijného stupĖa podĐa § 53 (3). Ćalšie podmienky sú v zmysle § 57 (1) pre jednotlivé študijné programy
špecifikované (pozri www.fhv.umb.sk – dekanát - referát pre vedu a doktorandské štúdium - doktorandské štúdium).

