ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
NA VYSOKÚ ŠKOLU EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY
V BRATISLAVE PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
VŠEMvs má po vyjadrení Akreditačnej komisie v roku 2016 právo udeľovať
akademický titul magister absolventom dennej aj externej formy štúdia
magisterského študijného programu:
• Verejná správa v študijnom odbore Ekonómia a manažment (v slovenskom
a anglickom jazyku) a
• Manažment malého a stredného podnikania v študijnom odbore Ekonómia
a manažment (v slovenskom a anglickom jazyku).
Podľa § 53 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého
stupňa vrátane odbornej praxe
a) v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky.
Podľa § 62 ods. 3 štandardná záťaž študenta v dennej forme štúdia je 60 kreditov a
v externej forme štúdia je vyjadrená počtom najviac 48 kreditov za celý akademický
rok. Celkový počet kreditov nevyhnutný na ukončenie druhého stupňa štúdia je 120.
Podmienky prijatia na štúdium
1. Prijímacie konanie sa uskutoční bez prijímacej skúšky.
2. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie štúdia na 1.
stupni štúdia v študijných programoch Verejná správa a Manažment malého
a stredného podnikania v regiónoch alebo v príbuzných študijných programoch
v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment.
3. Uchádzači z iných vysokých škôl budú na magisterské štúdium prijatí s tým, že
absolvujú diferenčné skúšky z vybraných predmetov povinného základu
študijného programu, na ktorý sa prihlásili.
4. O diferenčných skúškach rozhodne rektorka VŠEMvs na základe odporúčania
príslušného riaditeľa ústavu. Za vykonanie diferenčných skúšok je stanovený
poplatok v zmysle platnej Smernice o školnom a poplatkoch spojených so
štúdiom na VŠEMvs.
5. Uchádzač, absolvent bakalárskeho štúdia, sa na štúdium na VŠEMvs hlási
podaním prihlášky v elektronickej podobe a na tlačivách VŠEMvs s uvedením
formy a metódy štúdia. Termín podávania prihlášok je do 31.3.2021, doplňujúci
termín do 30.6.2021 a v odôvodnených prípadoch sa môže stanoviť i ďalší
termín.
6. K prihláške je potrebné priložiť úradne overenú fotokópiu diplomu ukončeného
bakalárskeho štúdia (okrem absolventov VŠEMvs), štruktúrovaný životopis
a potvrdený výpis všetkých známok, vrátane štátnych skúšok a celkového
študijného priemeru a originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (v
zmysle platnej Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na
VŠEMvs).
7. Výber uchádzačov v rámci prijímacieho konania vykoná prijímacia komisia
menovaná rektorkou vysokej školy, na základe vyhodnotenia študijných
výsledkov absolvovaného bakalárskeho štúdia; u uchádzačov na externé štúdium
zohľadní aj doterajšiu prax a súčasné pracovné zaradenie.
8. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje rektorka VŠEMvs na
základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEMvs a na základe
odporúčania prijímacej komisie.

9. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o
štúdium. Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
10. Na základe rozhodnutia o prijatí je uchádzač oprávnený zapísať sa na 2. stupeň
štúdia.
11. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje
uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na
iné účely.
Prerokované a schválené v Akademickom senáte VŠEMvs dňa 11.02.2021.
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