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Zásady prijímacieho konania
Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy
pre akademický rok 2022/2023

Čl. 1
Predmet
Zásady prijímacieho konania na FEP PEVŠ pre akademický rok 2022/2023 (ďalej len
Zásady) upravujú kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium na všetky stupne štúdia v zmysle
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002“) a v súlade s čl. 6 Študijného
poriadku Paneurópskej vysokej školy.
Čl. 2
Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
(1) Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program "Ekonomika a manažment
podnikania" zaradeného do študijného odboru Ekonómia a manažment je preukázané
úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods. 1 zákona č.
131/2002.
(2) Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu
študentov v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Optimálny počet študentov v ročníku
predstavuje 100 študentov v dennom štúdiu a 50 študentov v externom štúdiu.
Čl. 3
Náležitosti prihlášky na 1. stupeň štúdia
(1) Uchádzači o bakalárske štúdium na FEP PEVŠ podávajú prihlášky prostredníctvom
elektronickej prihlášky, v šiestich etapách s nasledujúcimi termínmi – 28.2.2022,
30.4.2022, 31.5.2022, 30.6.2022, 31.8.2022 a 30.9.2022.
(2) Medzi základné náležitosti prihlášky patrí:
a) prihláška musí byť vyplnená v elektronickom systéme,
b) overená kópia maturitného vysvedčenia,
c) štruktúrovaný životopis vo formáte EÚ podpísaný uchádzačom o štúdium,
d) doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.

Čl. 4
Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
(1) Základnou podmienkou prijatia na študijný program "Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania" alebo "Ekonomika a manažment podniku" zaradeného do
študijného odboru Ekonómia a manažment je úspešné absolvovanie študijného odboru
prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002.
(2) Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové
štúdium v študijnom odbore, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie
druhostupňového štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania.
(3) Pri prijímacom pohovore sa overuje nadväznosť ukončeného bakalárskeho štúdia
uchádzača a študijného programu 2. stupňa štúdia. V prípade, ak nie je možné nadväznosť
preukázať, dekan má právo udeliť uchádzačovi povinnosť vykonať príslušné rozdielové
skúšky počas prvého roku štúdia.
(4) Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho počtu
študentov v prvom ročníku inžinierskeho štúdia. Optimálny počet študentov v ročníku
predstavuje 100 študentov v dennom štúdiu a 50 študentov v externom štúdiu.
Čl. 5
Náležitosti prihlášky na 2. stupeň štúdia
(1) Uchádzači o inžinierske štúdium na FEP PEVŠ podávajú prihlášky prostredníctvom
elektronickej prihlášky, v etapách s nasledujúcimi termínmi – 30.6.2022, 31.8.2022
a 30.9.2022.
(2) Medzi základné náležitosti prihlášky patrí:
a) prihláška musí byť vyplnená v elektronickom systéme,
b) overená fotokópia diplomu (Bc.),
c) výpis skúšok vykonaných v priebehu bakalárskeho štúdia potvrdený vysokou
školou, resp. overená kópia dodatku k diplomu,
d) štruktúrovaný životopis vo formáte EÚ podpísaný uchádzačom o štúdium,
e) doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.
Čl. 6
Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia (vypĺňa len fakulta, ktorá má PhD.)
(1) Pred začatím prijímacieho konania vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa
možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený
školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
(2) Základnou podmienkou prijatia na doktorandský študijný program " Ekonomika a
manažment medzinárodného podnikania " zaradeného do študijného odboru Ekonómia a
manažment je úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia druhého stupňa a absolvovanie
prijímacej skúšky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 131/2002.
(3) Ústna prijímacia skúška pozostáva spravidla z odbornej a jazykovej časti a z diskusie
k návrhu rámcového projektu dizertačnej práce.

Čl. 7
Náležitosti prihlášky na 3. stupeň štúdia
(1) Uchádzači o doktorandské štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ podávajú
prihlášky elektronicky na predpísanom tlačive.
(2) K prihláške musí uchádzač priložiť:
a) overenú fotokópiu diplomu, potvrdzujúceho ukončenie 2. stupňa
vysokoškolského štúdia,
b) výpis skúšok vykonaných v priebehu druhostupňového štúdia potvrdený
vysokou školou, resp. overenú kópiu dodatku k diplomu,
c) podpísaný štruktúrovaný životopis vo formáte EÚ,
d) rámcový projekt dizertačnej práce
e) zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác1
f) potvrdenie o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.
(3) Termín podania prihlášky na 3. stupeň štúdia stanoví dekan v harmonograme
akademického roka.
Čl. 8
Termíny prijímacích skúšok
Termíny prijímacích pohovorov na 1., 2. a 3. stupeň štúdia, prípadne náhradné
termíny, stanovuje dekan v harmonograme akademického roka, alebo iným náležitým
spôsobom.
Čl. 9
Prijímanie cudzích štátnych príslušníkov na štúdium na Fakultu ekonómie a podnikania
(1) Cudzinci študujú na Fakulte ekonómie a podnikania ako:
a) študenti podľa zákona o vysokých školách a študijného poriadku školy,
b) na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
c) na základe dohôd o spolupráci, medzinárodných programov a programov
Európskej únie.
(2) Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho
časť v zahraničí sú povinní podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov požiadať príslušný krajský školský úrad o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o
vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o
rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu
o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).
(3) Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium do programu
organizovaného v slovenskom jazyku s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku zo
slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov,
ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike, alebo
absolvovali bakalárske alebo inžinierske (magisterské) študijné programy v slovenskom
jazyku.

Publikačná činnosť pred začatím doktorandského štúdia nie je podmienkou prijatia. V prípade, že uchádzač
nemá žiadnu publikačnú činnosť, odovzdá prázdny zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.
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(4) Uchádzači o štúdium zo zahraničia sa môžu prihlásiť na štúdium do programu
organizovaného v anglickom jazyku za stanovených organizačných a finančných
podmienok. V prípade organizovania štúdia v cudzom jazyku prijímacie konanie bude
vykonané v anglickom jazyku podľa rozhodnutia dekana.
(5) Pri zápise na denné štúdium je cudzinec povinný predložiť doklad o povolení pobytu na
území Slovenskej republiky a preukázať, či spĺňa ďalšie podmienky podľa právnych
predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území SR. (Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Táto podmienka sa netýka
študentov prichádzajúcich z členských štátov EÚ.

Čl. 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Dekan má právo rozhodnúť o predĺžení termínu prijímania prihlášok na štúdium.
(2) O prijatí na štúdium rozhoduje dekan Fakulty ekonómie a podnikania na základe
odporúčania prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan.
(3) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na
štúdium.
(4) Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na Fakulte
ekonómie a podnikania PEVŠ. Ich splnením a dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva
študentom Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ.
(5) PEVŠ stanovuje výšku školného na každý akademický rok. Výška školného sa uverejňuje
každoročne v podmienkach pre prijatie na štúdium na vysokej škole na internetovej
stránke PEVŠ.
(6) Tieto Zásady boli schválené Akademickým senátom Fakulty ekonómie a podnikania
PEVŠ dňa 3. 11. 2021.
(7) Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.
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