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PREČO BY SI MAL ŠTUDOVAŤ
NA EU V BRATISLAVE?
KOMPLEXNÉ VZDELÁVANIE

Ako jediná univerzita na Slovensku poskytujeme komplexné vzdelávanie v odboroch
ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia.

ZISK DVOJITÉHO DIPLOMU

Študenti môžu získať dvojitý diplom z partnerských univerzít v študijných programoch vyučovaných
v anglickom jazyku (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita
národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita
Vadyma Heťmaa na Ukrajine, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave).

BAKALÁRSKE, INŽINIERSKE A DOKTORANDSKÉ
ŠTÚDIUM
Ekonomické, manažérske, informatické a humanitné zameranie.
Možnosť absolvovať viac ako 150 predmetov v jednom zo svetových jazykov.

62

akreditovaných
študijných
programov

V PROGRAME ERASMUS+ V TOP 200
Prostredníctvom študentských mobilít získajú študenti možnosť stráviť časť
štúdia na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí.

ZREKONŠTRUOVANÉ INTERNÁTY

Bývanie v moderných izbách. Každému študentovi prvého ročníka je
po splnení podmienok pridelený internát.

JEDEN Z NAJVYŠŠÍCH PRIEMERNÝCH
PLATOV ABSOLVENTA
Priemerný plat absolventa EU v Bratislave je podľa štatistických
údajov viac ako 1 000 € .

NÍZKA NEZAMESTNANOSŤ
ABSOLVENTOV
Nezamestnanosť absolventov EU v Bratislave je podľa štatistických
údajov 3,6 %.

NAJŽIADANEJŠÍ NA TRHU PRÁCE
Už 5 rokov po sebe (2015, 2016, 2017, 2018 a 2019) majú o absolventov EUBA
spomedzi absolventov všetkých univerzít a vysokých škôl na Slovensku zamestnávatelia najväčší záujem .

3,6 %

nezamestnanosť
absolventov
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ČO MÔŽEŠ ŠTUDOVAŤ
NA EU V BRATISLAVE?

Ponúkame komplexne akreditované vzdelávanie v študijných odboroch a programoch v slovenskom a anglickom
jazyku.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V SLOVENSKOM JAZYKU
1. STUPEŇ (Bc. štúdium)

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Ekonómia a právo
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ľudské zdroje a sociálny manažment
Národné hospodárstvo
Poisťovníctvo
Verejná správa a regionálny rozvoj

Medzinárodné podnikanie
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Podnikanie v obchode

2. STUPEŇ (Ing./Mgr. štúdium)

NHF

Bankovníctvo
Daňovníctvo a daňové poradenstvo
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Financie
Hospodárska politika
Medzinárodné financie
Poisťovníctvo
Právo a ekonómia
Sociálny rozvoj a sociálna politika
Verejná správa a regionálny rozvoj

OF

Manažment cestovného ruchu
Manažment medzinárodného obchodu
Marketingový a obchodný manažment

FHI

Aktuárstvo
Informačný manažment
Operačný výskum a ekonometria
Štatistické metódy v ekonómii
Účtovníctvo a audítorstvo

FPM

Ekonomika podniku
Manažment a ekonomické znalectvo
Manažment výroby a logistiky
Personálny manažment podniku
Podnikové financie
Všeobecný manažment

Medzinárodné ekonomické vzťahy

FMV

Hospodárska diplomacia

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

FAJ

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

Ekonomika a manažment podniku
Obchodné podnikanie

PHF

Finančné riadenie podniku
Podnikový obchod a marketing

Hospodárska informatika
Manažérske rozhodovanie
Účtovníctvo

Ekonomika a manažment podniku
Finančný manažment

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V ANGLICKOM JAZYKU
1. STUPEŇ (Bc. štúdium)

Finance, Banking and Investment

2. STUPEŇ (Ing./MSc. štúdium)
NHF
OF

Economics and Company Management

Global Finance
International Finance
Marketing and Trade Management
Tourism Management

FPM

General Management

FMV

Economic Diplomacy

PHF

Corporate Business and Marketing
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ČO MÔŽEŠ ROBIŤ, KEĎ DOŠTUDUJEŠ
NA EU V BRATISLAVE?

Jedným z našich hlavných poslaní je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Je pre nás dôležité, že
tak pre súčasnosť ako aj pre budúcnosť sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Poskytujeme také vzdelávanie, ktoré umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce.
Naši absolventi sa dobre uplatňujú na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Dokumentujú to aj
rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. Známy je rebríček pracovného portálu Profesia.sk, podľa ktorého sa už
piaty rok po sebe umiestnila najvyššie práve EU v Bratislave.
Ako absolventov Národohospodárskej fakulty môžeš pôsobiť najmä v bankovej sfére, v inštitúciách
finančného trhu, v medzinárodných finančných a poradenských inštitúciách, v investičných spoločnostiach a fondoch, v centrálnych orgánoch štátnej správy, ale aj ako odborník vo výskume a v médiách.
Ako absolvent Obchodnej fakulty, sa uplatníš ako vysokokvalifikovaný odborník v obchode, v marketingu,
v zahraničnom obchode, v domácich a medzinárodných inštitúciách a tiež v podnikateľských subjektoch
cestovného ruchu.
Ako absolvent Fakulty hospodárskej informatiky sa uplatníš ako ekonóm – informatik najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách, poisťovniach, na burzách a pod., ako účtovník vo všetkých oblastiach podnikateľskej sféry i v štátnej správe.
Ako absolvent Fakulty podnikového manažmentu a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach budeš využiteľný najmä pre manažérske funkcie v podnikoch, a to predovšetkým v oblasti finančného riadenia, či ekonomického znalectva.
Ako absolvent Fakulty medzinárodných vzťahov budeš patriť k najvyhľadávanejším absolventom
univerzity a prax ocení najmä tvoje výborné jazykové znalosti ako aj odbornú pripravenosť z hľadiska
medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. Budeš špecialistom pre domáce,
zahraničné a medzinárodné spoločnosti a tiež pre oblasť ekonomickej diplomacie na Slovensku
a v zahraničí.
Ako absolvent Fakulty aplikovaných jazykov budeš mať široké uplatnenie na medzinárodnom pracovnom
trhu. Uplatníš sa v štátnej správe, medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich
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firmách.

UBYTOVANIE

Ekonomická univerzita v Bratislave má k dispozícií osem vlastných študentských domovov. Sedem v Bratislave
a jeden v Košiciach.
ŠD Dolnozemská

ŠD Starohájska 4

ŠD Starohájska 8

ŠD Prokopa Veľkého

ŠD Hroboňova

ŠD Ekonóm

ŠD Vlčie hrdlo

ŠD Bellova v Košiciach
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VOĽNÝ ČAS

V rámci voľného času máš možnosť zapájať sa do aktivít organizovaných študentským parlamentom univerzity
a jednotlivých fakúlt, ako sú tradičné podujatia Beánia EU v Bratislave, prestížny Bál študentov, Študentská kvapka
krvi, Jarná univerzita, Majáles a mnohé iné.
Môžeš sa venovať aj zeleným EKO aktivitám, ako napr. výsadbe zelene, zveľaďovaniu areálu univerzity. Počas
semestra sú nielen študentskými parlamentmi, ale aj univerzitou organizované rôzne športové a vedomostné
súťaže, ako sú UniBeh EUBA, Pohár rektora a mnoho ďalších.
Okrem toho máš možnosť športovať vo vysokoškolskom športovom klube Ekonóm alebo reprezentovať univerzitu vo vysokoškolskej lige v rôznych športoch alebo sa realizovať vo folklórnom súbore EKONÓM.
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PRIHLÁŠKY A PRIJÍMACIE KONANIE

Prihlášky sa podávajú iba elektronicky.

POPLATKY
ZA PRIHLÁŠKY

TERMÍNY PODÁVANIA
PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH
SKÚŠOK

32 €

pri podaní prihlášky
v elektronickej forme

1. stupeň (bakalárske štúdium)

1. stupeň (bakalárske štúdium)

60 €

na študijný program
ekonómia a právo
a na študijné programy
v cudzích jazykoch

od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021

od 14. 6. do 18. 6. 2021

2. stupeň (inžinierske/magisterské štúdium)

2. stupeň (inžinierske/magisterské štúdium)

od 1. 10. 2020 do 15. 4. 2021

od 14. 6. 2021 do 2. 7. 2021
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MÁŠ NEJAKÉ
OTÁZKY?



komunikacia@euba.sk



+421 2 6729 5356


www.euba.sk
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SLEDUJ NÁS AJ NA
SOCIÁLNYCH SIEŤACH



Ekonomická univerzita
v Bratislave
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