
 

 

Inžinierske štúdium  
vo francúzskom jazyku 

Príležitosť pre študentov 3.ročníka bakalárskeho stupňa štúdia 
(manažérske smery) 

• Akreditovaný študijný program „Manažment predaja vo francúzskom jazyku“ 
• Trvanie: 2 roky 
• Forma: denná, vo forme blokov  
• Zápisné: 500 EUR/akademický rok 
• Miesto konania: Bratislavská Business School, Palisády. 
• Získaný titul: inžinier 

 

Viete o tom, že: 

Francúzsky jazyk je 
medzinárodným 
diplomatickým jazykom 

Francúzsky jazyk je 
komunikačným jazykom EÚ, 
NATO a OSN 

S rastúcim počtom 
medzinárodných firiem 
pôsobiacich na Slovensku 
rastie aj dopyt po 
absolventoch s aktívnou 
znalosťou francúzskeho 
jazyka 

Čím sa frankofónne štúdium odlišuje? 
 Lektormi sú francúzsky hovoriaci učitelia Ekonomickej 

univerzity a hosťujúci francúzski učitelia. 
 

 Vyučovanie prebieha formou blokovej výučby: skúšky 
sa absolvujú priebežne, čas výučby je flexibilný a je 
výsledkom dohody medzi študentmi a lektormi. 
 

 Individuálny prístup a ústretovosť lektorov. 
 

 Lektori pracujú s francúzskymi materiálmi - obohatenie 
slovnej zásoby o odborné výrazy za účelom zlepšenia 
vyjadrovacích schopností. 
 

 Diplomová práca je vypracovaná vo francúzskom 
jazyku. 
 

 Štátnice aj obhajoby prebiehajú vo francúzskom jazyku 
ústnou formou. 
 

 Po ukončení štúdia získate okrem inžinierskeho 
diplomu aj dodatok k diplomu 
potvrdzujúci absolvovanie inžinierskeho štúdia vo 
francúzskom jazyku.  

 

Bližšie informácie o prijímacom konaní nájdete na: 

http://euba.sk/studium/studijne-programy-v-cudzich-jazykoch/manazment-predaja 
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Prečo absolvovať štúdium vo 
francúzskom jazyku? 

• Súbežné znalosti problematiky predaja, nákupu, 
distribúcie, marketingovej komunikácie, výskumu trhu, 
produktovej politiky a francúzskeho jazyka, 
nevyhnutných pre vykonávanie profesií v oblasti 
medzinárodných obchodných aktivít. 
 

• Dodatočné kompetencie pre prácu v domácich a 
zahraničných podnikoch, ako aj v medzinárodných 
inštitúciách. 
 

• Možnosť využiť program ERASMUS a absolvovať 
študijný pobyt (6 mesiacov) + podnikovú stáž (3 mesiace) 
vo Francúzsku – študentom frankofónneho programu je 
umožnený automatický postup cez výberové konanie! 

 
• Získate obrovskú konkurenčnú výhodu na pracovnom 

trhu oproti absolventom klasických programov a najmä 
ZDOKONALÍTE SVOJU FRANCÚZŠTINU! 

 
• 100% uplatnenie absolventov na trhu práce. 

 

Poznámka 

Aktuálne prebiehajú 
rokovania so 
zahraničnými 
univerzitami o spolupráci 
v otázke získania 
dvojitého diplomu. 

 

Každoroční absolventi 
frankofónneho programu 
potvrdzujú, že ovládanie 
francúzskeho jazyka na 
odbornej úrovni im výrazne 
dopomohlo k dobrému 
umiestneniu na pracovnom 
trhu. 

 
Kontakt: 

prof. Kita Jaroslav Ing., CSc., garant programu 
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