Université Matej Bel, Banská Bystrica
Ekonomická fakulta

« Právo Ekonomia a riadenie »

Popis odboru
Ide o spoločne zabezpečovaný študijný program s Univerzitou v Poitiers, ktorý je
podmienený absolvovaním 5. semestra bakalárskeho štúdia pre študenta UMB a 6.
semestra pre študenta Univerzity v Poitiers na partnerskej univerzite. Štúdium sa končí
získaním bakalárskeho diplomu na domácej i partnerskej univerzite.
Domáca inštitúcia : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Francúzska partnerská inštitúcia : Fakulta ekonomických vied, Univerzita v Poitiers
Začiatok výučby tohto programu : 2007
Dĺžka trvania programu : BAKALAR - 3 roky
Výučba
Študent Ekonomickej fakulty UMB absolvuje 1. 2. 3. 4. a 6. semester na domácej univerzite
a 5. semester na Univerzite v Poitiers. Výučba sa uskutočňuje v slovenskom, francúzskom
alebo anglickom jazyku. Študent Univerzity v Poitiers absolvuje na partnerskej univerzite v B.
Bystrici 6. semester.
Hodnotenie
Získanie diplomu spoločne zabezpečovaného študijného programu je podmienené
úspešným absolvovaním skúšok predmetov daného študijného programu na obidvoch
univerzitách, ako aj vypracovaním a obhájením záverečnej práce.
Podmienky prijatia
Slovenský uchádzač musí byť riadnym študentom Ekonomickej fakulty UMB. Musí tiež
ovládať francúzsky jazyk na takej úrovni, aby mu to umožnilo absolvovať jeden semester
výučby na Univerzite v Poitiers. Francúzsky študent musí ovládať anglický jazyk.

Predpokladaný počet prijímaných študentov
1 - 5 zo strany obidvoch partnerských univerzít.
Možnosti uplatnenia sa
Zdokonalením sa vo francúzskej ekonomickej terminológii a zvládnutím spôsobu výučby na
partnerskej univerzite môže študent bakalárskeho stupňa štúdia efektívne čerpať z
významného vedomostného kapitálu nielen Francúzska, ale aj iných frankofónnych krajín a
stať sa flexibilnejším a mobilnejším vo svojom ďalšom štúdiu a následne i na európskom trhu
práce.
Kontakty


Na Slovensku
Doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Adresa : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,
10 Tajovského, 975 90 Banská Bystrica
Telefón : + 421 48 415 27 76
E-mail: jana.masarova@umb.sk



Vo Francúzsku
Prof. Philippe Rogeon
Adresa : Université de Poitiers, Faculté des Sciences Economiques,
93 rue du Recteur Pineau, 86022, Poitiers cedex
Telefón : +33 5 49 45 31 57
E-mail : philippe.rogeon@univ-poitiers.fr

viac informácií nájdete na internetovej stránke www.ef.umb.sk
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