Ako sa prihlásiť
Túto prihlášku je potrebné poslať
vyplnenú na adresu:
Ing. Soňa Čapková, PhD
Univerzita Mateja Bela
Ekonomická fakulta
Tajovského 10
975 01 Banská Bystrica
tel **421 48 446 2011
fax: **421 48 415 2789
e-mail: sona.capkova@umb.sk
www.ef.umb.sk
s ústrižkom o zaplatení registračného
poplatku a školného na jeden rok vo
výške 18 000 Sk.
DÔLEŽITÉ Upozorňujeme, že je
potrebné vyplniť všetky časti prihlášky.
Poznámky a informácie v tejto prihláške
obsahujú
požadované
termíny
a podmienky
prihlásenia
sa
do
podiplomového programu. Každá chyba
alebo zlá informácia vás môže
z výberového procesu diskvalifikovať.
Ponechajte si jednu kópiu prihlášky pre
vlastnú potrebu a predpokladajte dva
až tri týždne na jej spracovanie.

Požiadavky na zápis
Musíte byť zamestnanec a
mať ukončené vysokoškolské
vzdelanie.
Prax a zamestnanie:
Za adekvátnu prax sa považuje
manažment, príprava alebo audit
v najmenej dvoch a viac nasledujúcich
oblastiach:
•

rozpočtovanie

•

účtovníctvo

•

príprava informácií pre oblasť
finančného manažmentu ako sú
finančné
rozbory
a
vedenie
účtovníctva

•

systém finančnej kontroly vrátane
hodnotenia a kalkulácie miezd

Asociácia, EF a FF UMB spolu s CIPFA
posúdi jednotlivé prihlášky

Kvalifikačné štúdium
Vzdelávacia schéma na dosiahnutie
certifikátu a diplomu je založená na
dištančnej forme štúdia. Pre každý
modul dostanete pripravené učebné
materiály na CD a prístup na „linku
pomoci“, ktorú bude zabezpečovať
UMB
Sú pripravené aj voliteľné doplnkové
kurzy. Bude ich zabezpečovať UMB.
Bližšie informácie získate uvedenej
adrese UMB. Môžu byť samostatne
spoplatňované.

Aj v prípade, ak navštevujete doplnkové
kurzy, musíte prejsť materiálmi
dištančného štúdia, ktoré poskytujú
základy kvalifikácie.
1

PRIHLÁŠKA ŠTUDENTA NA CERTIFIKÁT ALEBO DIPLOM
Na vyplnenie
1. Osobné údaje
Priezvisko
Titul

Meno
Muž/žena

Dátum narodenia

Adresa domov
PSČ
Tel číslo domov

Adresa e-mail

Uvedená adresa bude tá, na ktorú vám budú zasielané učebné materiály
a iné relevantné informácie, ak neuvediete inú.
Adresa, na ktorú vám budú zasielané kópie učebných materiálov, ktorá bude
slúžiť aj na všetku ostatnú komunikáciu, ak je iná ako domáca:
Adresa
PSČ
Tel číslo
2. Informácie o zamestnaní
V súčasnosti som zamestnaný

Áno

Nie

Názov organizácie
Názov oddelenia/odboru/sekcie
Adresa
PSČ
Pracovné zaradenie
Dátum menovania do funkcie
Telefónne číslo do zamestnania
E-mailová adresa
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3. Vysokoškolské vzdelanie
Názov univerzity a
zameranie

Titul alebo jeho ekvivalent

Dátum jeho
získania

Prosíme predložte kópie požadovaných diplomov spolu s prihláškou.
5. Poplatky za štúdium
Môj zamestnávateľ uhradí všetky poplatky
Všetky náklady si budem hradiť sám/sama
Iné (prosíme špecifikujete spôsob financovania)

Ak váš zamestnávateľ súhlasil s úhradou časti alebo celých nákladov, prosíme
overenie tohto údaju jeho podpisom v nasledujúcej časti
Názov organizácie – súhlasí so 100%
alebo (iné percento) nákladov na
tento kvalifikačný program
Meno tlačeným písmom

Pracovné zaradenie

Oddelenie

Dátum

Podpis

Adresa kam možno zaslať faktúru
Ak budete časť alebo celý poplatok uhrádzať vy, prosím potvrďte
Potvrdzujem, že uhradím 100%
poplatok (alebo jeho časť vyjadrenú
v percentách) sám/sama.
Potvrdzujem, že som celý
prihlasovací formulár a v ňom
uvedené podmienky prečítal a
porozumel (pozri tiež dole)
Organizácia

Meno tlačeným písmom

Podpis

Podmienky
Podmienky stanovené v tejto prihláške (vrátane systému platby) sú dohodou
medzi UMB a uchádzačom/študentom a nemali by sa meniť bez toho, aby boli
vopred dohodnuté písomne. Žiadne iné podmienky v písomnej alebo ústnej
podobe nemôžu byť do týchto podmienok včlenené.
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Spôsob platby
Vy a/alebo váš zamestnávateľ musia uhradiť registračný poplatok do 30 dní od
dátumu vystavenia faktúry UMB. Ak platba nebude uhradená v stanovenom
čase, UMB si vyhradzuje právo požadovať penále vo výške 0,5%.
V každom prípade platba musí byť uhradená predtým, než sa uskutoční
akákoľvek forma hodnotenia alebo skúška. Ak platba nebude uhradená,
študent k nim nebude pripustený.

Kontrolný zoznam
Urobili ste nasledovné?

Prečítali ste si sprievodné
informácie pozorne?
Skontrolovali ste si, či spĺňate
požiadavky kladené na
uchádzača o prijatie?
Vytlačili ste si formulár a
pripojili ste kópie ústrižkov
alebo iné doklady o zaplatení
poplatkov?

Pripojili ste kópie
diplomov/certifikátov alebo
záznam o zamestnaní?
Skontrolovali ste úplné
vyplnenie jednotlivých častí
prihlášky?
Podpísal váš zamestnávateľ
vyhlásenie o úhrade
poplatkov (ak je to
relevantné)?

4

