Všeobecné informácie o prijímacom konaní
pre bakalárske a magisterské štúdium na EBF UK v Bratislave
pre akademický rok 2019/2020
___________________________________________________________________________
Adresa fakulty:
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
Bartókova 8
811 02 Bratislava
Tel.: 02 / 20 66 71 59
E-mailová adresa: mokosova@fevth.uniba.sk (študijné oddelenie)
Web: www.fevth.uniba.sk
Termín podania prihlášok pre bakalárske a magisterské študijné programy (s výnimkou
študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej
výchovy):
29. marca 2019,
resp. 26. júla 2019 (náhradný termín)
Termín podania prihlášok pre bakalársky študijný program – učiteľstvo náboženskej
výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy:
28. februára 2019
(bez náhradného termínu)
Termín konania prijímacích skúšok:
Náhradný termín prijímacích skúšok:

17. júna 2019
28. augusta 2019

Poplatok za prijímacie konanie:
bakalárske a spojené magisterské štúdium: 55 €
magisterské štúdium
55 €
Banka:
IBAN:
Variabilný symbol:
Ďalšie údaje:

Štátna pokladnica
SK2281800000007000084613
005
(Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –
„prijímačky“ a meno uchádzača)

V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť nasledovné údaje:
IBAN:
SK2281800000007000084613
Swift:
SUBA SK BX
Variabilný symbol:
005
Ďalšie údaje:
(Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –
„prijímačky“ a meno uchádzača)
Adresa sprostredkujúcej banky:
Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské Nivy č. 1, 829 90 Bratislava
Názov príjemcu:
UK v Bratislave,
Evanjelická bohoslovecká fakulta,
Bartókova 8, 811 02 Bratislava
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Prijímacie konanie na EBF UK v Bratislave začína podaním elektronickej prihlášky
na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú
zverejnené na webovej stránke fakulty začiatkom nového kalendárneho roku.
Vyplnenú elektronickú prihlášku je nutné potvrdiť, vytlačiť a následne podpísanú
odoslať spolu s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.
Poplatok za prijímacie konanie uhrádzajú uchádzači poukážkou typu U na adresu
fakulty alebo formou bankového prevodu. Potvrdením o úhrade je kópia ústrižku o zaplatení
poplatku, alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom
potvrdenie o realizovanej platbe). Potvrdenie o úhrade poplatku je povinnou prílohou
prihlášky. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača
zaevidovaná. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach sa poplatok
nevracia.
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