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Zápisnica č. 1/2021 

 

z rokovania per rollam Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej AS FM UK) zo dňa 29.januára 2021. 

 

Zúčastnení: členovia AS FM UK 

 

Program: 

Predmetom rokovania bolo schválenie kritérií prijímania na ak. rok 2021/2022 na: 

- bakalársky stupeň v externej forme štúdia 

- magisterský stupeň v externej forme štúdia 

- magisterský stupeň v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku 

- magisterský stupeň v dennej forme štúdia v anglickom jazyku 

 

 

 

Priebeh rokovania 

 

AS FM UK prerokoval per rollam Návrh kritérií prijímania na ak. rok 2021/2022 na 

bakalársky stupeň v externej forme štúdia. 

AS FM UK prerokoval per rollam Návrh kritérií prijímania na ak. rok 2021/2022 na 

magisterský stupeň v externej forme štúdia. 

AS FM UK prerokoval per rollam Návrh kritérií prijímania na ak. rok 2021/2022 na  

magisterský stupeň v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku. 

AS FM UK prerokoval per rollam Návrh kritérií prijímania na ak. rok 2021/2022 na 

magisterský stupeň v dennej forme štúdia v anglickom jazyku. 

 

Počas určenej lehoty na vyjadrenie sa, ktorá uplynula 29.1.2021 o 11:00 hod., neboli 

vyjadrené žiadne pripomienky. Zaslaných bolo 9 súhlasných stanovísk pre všetky navrhované 

kritériá prijímania, 3 členovia AS FM UK sa nevyjadrili. 

 

Hlasovanie per rollam - Návrh kritérií prijímania uchádzačov o externé bakalárske štúdium na 

Fakultu managementu UK v Bratislave pre akademický rok 2021/2022: 

 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 3 

 

Hlasovanie per rollam - Návrh kritérií prijímania uchádzačov o externé magisterské štúdium na 

Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2021/2022: 

 



ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 3 

 

Hlasovanie per rollam - Návrh kritérií prijímania uchádzačov o denné magisterské štúdium v 

slovenskom jazyku na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický 

rok 2021/2022: 

 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 3 

 

Hlasovanie per rollam - Návrh kritérií prijímania uchádzačov o denné magisterské štúdium v 

anglickom jazyku na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický 

rok 2021/2022: 

 
ZA PROTI ZDRŽAL SA 

9 0 3 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2021:  

Akademický senát FM UK schválil Návrh kritérií prijímania uchádzačov o externé bakalárske 

štúdium na Fakultu managementu UK v Bratislave pre akademický rok 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 2/2021: 

Akademický senát FM UK schválil Návrh kritérií prijímania uchádzačov o externé 

magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave pre 

akademický rok 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 3/2021: 

Akademický senát FM UK schválil Návrh kritérií prijímania uchádzačov o denné magisterské 

štúdium v slovenskom jazyku na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

pre akademický rok 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 4/2021: 

Akademický senát FM UK schválil Návrh kritérií prijímania uchádzačov o denné magisterské 

štúdium v anglickom jazyku na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

pre akademický rok 2021/2022. 

 

 

V Bratislave, 29.1.2021 

 

Zapísala:  ................................................ 

Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

 

Overila: ...................................................... 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

                        predsedníčka AS FM UK  

 

 

 

 

 


