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Zásady štúdia cudzích jazykov pre študentov prvého stupňa denného štúdia 

FHI EU v Bratislave 

 
1. Študent denného štúdia študijného programu 1. stupňa študuje povinne dva cudzie jazyky 

podľa svojho výberu (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a ruský). 

2. Odporúčaný študijný program 1. stupňa štúdia je zostavený tak, že umožňuje študentovi 
absolvovať skúšku z prvého a druhého cudzieho jazyka v priebehu prvého stupňa štúdia 
v ľubovoľnom ročníku. 

3. Požiadavkou na dosiahnutú jazykovú úroveň absolventa prvého stupňa štúdia je: 

a) ukončiť prvý cudzí jazyk absolvovaním skúšky v kurze C2  (15) – Odborný 
cudzí jazyk pre pokročilých – Hospodárska informatika, za úspešné 
absolvovanie ktorého získa 3 kredity, 

b) ukončiť druhý cudzí jazyk absolvovaním skúšky v kurze B2  (9) – (11) – 
Odborný cudzí jazyk pre mierne pokročilých podľa vlastného výberu a 
uváženia, za úspešné absolvovanie ktorého získa 3 kredity. 

4. Zaradenie do úrovne kurzu C2 (15) prvého cudzieho jazyka je pre študenta prvého ročníka 
podmienené bodovým hodnotením výsledku testu z príslušného jazyka na prijímacích 
skúškach bodovou hranicou minimálne 90 bodov. 

5. Ak študent z testu  príslušného jazyka na prijímacích skúškach získal menej ako 90 
bodov, ale aspoň 70 bodov, môže sa prihlásiť do kurzu C1 (13) podľa kapacitných 
možností jednotlivých katedier, za úspešné absolvovanie ktorého získa 2 kredity. 

6. Ak študent z testu  príslušného jazyka na prijímacích skúškach získal menej ako 70 
bodov,  môže sa prihlásiť do kurzu C1 (12), za úspešné absolvovanie ktorého získa 2 
kredity. Po jeho absolvovaní zaradený do kurzu C1 (13), po absolvovaní ktorého získa 2 
kredity a bude zaradený do kurzu C2 (15) podľa kapacitných možností jednotlivých 
katedier. 

7. Zaradenie do úrovne kurzu B2 (9)–(11) druhého cudzieho jazyka bude podmienené 
voľbou študenta a testom, ktorý študent absolvuje na Ústave jazykov EU v Bratislave 
v predchádzajúcom semestri, ako predpokladá druhý cudzí jazyk študovať. 

8. V prípade záujmu môže študent  ako výberový predmet absolvovať aj ďalší jazykový kurz 
na úrovni A1 (1)–(2), alebo A2 (3)–(4) podľa ponuky Ústavu jazykov a jeho kapacitných 
možností, za úspešné absolvovanie ktorého získa 2 kredity. 

9. Informácie o obsahovej náplni a literatúre sú uvedené na stránke www.ustavjazykov.sk  

 



 

Kreditový systém výučby cudzích jazykov na FHI EU v Bratislave 
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Zásady štúdia cudzích jazykov pre študentov prvého stupňa externého štúdia 

FHI EU v Bratislave 

 

1. Študent externého štúdia študijných programov 1. stupňa Hospodárska informatika, 
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie, Účtovníctvo a Hospodárska 
informatika a účtovníctvo študuje povinne dva cudzie jazyky podľa svojho výberu 
(anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a ruský). 

2. Odporúčaný študijný program 1. stupňa štúdia je zostavený tak, že umožňuje študentovi 
absolvovať skúšku z prvého a druhého cudzieho jazyka v priebehu prvého stupňa štúdia 
v ľubovoľnom ročníku. 

3. Požiadavkou na dosiahnutú jazykovú úroveň absolventa prvého stupňa štúdia je: 
a) ukončiť prvý cudzí jazyk absolvovaním skúšky v kurze C2  (15) – Odborný cudzí 

jazyk pre pokročilých – Hospodárska informatika, za úspešné absolvovanie ktorého 
získa 3 kredity, 

b) ukončiť druhý cudzí jazyk absolvovaním skúšky v kurze B2  (9) – Odborný cudzí 
jazyk pre mierne pokročilých, za úspešné absolvovanie ktorého získa 3 kredity. 

4. Výmera výučby cudzieho jazyka na externom štúdiu je 8 hodín: 

c) prvý cudzí jazyk 4 hodiny, 

d) druhý cudzí jazyk 4 hodiny. 

5. Informácie o obsahovej náplni a literatúre sú uvedené na stránke www.ustavjazykov.sk  



 

Kreditový systém výučby cudzích jazykov na FHI EU v Bratislave 

externé štúdium HI, MRIT, Ú, HIU 
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