
podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS'

Rebríček študijných programov vysokej školy IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.:

Denná forma štúdia

703 0000 00 až 703 9999 99v prijímacom konaní v roku  2021

str. 1  z  1Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý

prihlášky
Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

zápisprijatie

zPpgr55, verzia 2.45, 64 bit, tlač 14.06.2022

P     o      č      e      t

číslo

Por.
%

Ekonomická univerzita v Bratislave

1 027   399   365   Ekonomika a manažment podniku - Fakulta podnikového manažmentu, Bratislava1 . 38,9

  494   372   210   Financie, bankovníctvo a investovanie - Národohospodárska fakulta, Bratislava2 . 75,3

  265   194   126   Účtovníctvo - Fakulta hospodárskej informatiky, Bratislava3 . 73,2

  294   129   119   Podnikanie v obchode - Obchodná fakulta, Bratislava4 . 43,9

  271   135   117   Ekonomika a manažment podniku - Podnikovohospodárska fakulta, Košice, Košice5 . 49,8

  274   114   107   Medzinárodné ekonomické vzťahy - Fakulta medzinárodných vzťahov, Bratislava6 . 41,6

  204    89    80   Medzinárodné podnikanie - Obchodná fakulta, Bratislava7 . 43,6

  190   141    78   Hospodárska informatika - Fakulta hospodárskej informatiky, Bratislava8 . 74,2

  158    73    66   Podnikanie v cestovnom ruchu a službách - Obchodná fakulta, Bratislava9 . 46,2

  110    90    61   Ekonómia a právo - Národohospodárska fakulta, Bratislava10 . 81,8

   94    45    43   Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia - Fakulta aplikovaných jazykov, Bratislava11 . 47,9

  109    38    33   Finančný manažment - Fakulta podnikového manažmentu, Bratislava12 . 34,9

   70    58    33   Ľudské zdroje a sociálny manažment - Národohospodárska fakulta, Bratislava13 . 82,9

   54    22    22   Obchodné podnikanie - Podnikovohospodárska fakulta, Košice, Košice14 . 40,7

   33    58    18   Manažérske rozhodovanie - Fakulta hospodárskej informatiky, Bratislava15 . 0

   40    31    17   Národné hospodárstvo - Národohospodárska fakulta, Bratislava16 . 77,5

   22    18     6   Verejná správa a regionálny rozvoj - Národohospodárska fakulta, Bratislava17 . 81,8

   11    10     2   Poisťovníctvo - Národohospodárska fakulta, Bratislava18 . 90,9

   12     0     0   Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika - Národohospodárska fakulta, Bratislava19 . 0

utorok, 14. jún 2022 ,  10:04:15 hod  

3 732

2 016

1 503

spolu:

Vysvetlivky k stĺpcom  :

prihlášky - počet prijatých prihlášok od uchádzačov; jedna prihláška mohla byť zaregistrovaná viackrát a to v prípade, že škola umožňovala na jednej prihláške prihlásiť sa uchádzačovi na viacej študij -
   ných programov,pričom priebeh prijímacieho konania i jeho vyhodnotenie boli u nich nezávislé

prijatie - počet kladne vybavených prihlášok, pričom každý uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý

zápis - počet zápisov prijatých uchádzačov na štúdium do 1. ročníka, pričom každý uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát sa na štúdium zapísal

 % - percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok

54,0

 x - zápis hodnoty nie je možný z logických dôvodov

  Stav, keď počet prijatí (kladne vybavených prihlášok) prevýši počet prihlášok vyplýva z toho, že niektorí uchádzači boli prijatí, ale na iný študijný program, či inú formu štúdia, 

 než ako sa  v prihláške hlásili.


