Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)
Študijný odbor: 3.1.6. Politológia
Študijný program: Liberálne štúdiá
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: anglický
Predpokladaný celkový počet prijímaných študentov: 25
Poplatok za prijímacie konanie: 0 EUR
Prihlášku je možné vyplniť online na www.bisla.sk/prihlaska,
prostredníctvom elektronického portálu www.prihlaskavs.sk
alebo vyplnené tlačivo (k stiahnutiu na stránke BISLA vo verzii MS Word) zaslať elektronicky na adresu
studijne@bisla.sk, prípadne doručiť osobne alebo zaslať poštou na BISLA, Študijné oddelenie,
Grösslingova 53, 811 09 Bratislava.

Prijímacie skúšky:

1. KOLO
1. termín prijímacích pohovorov:
Prihlášku je potrebné doručiť alebo poslať do 31. marca 2018.
Osobný pohovor sa bude konať v sobotu 21.apríla 2018
V prípade, že uchádzač sa na ústny pohovor nemôže dostaviť, tento môže prebehnúť aj prostredníctvom
Skype, po dohode so Študijným oddelením.
2. termín prijímacích pohovorov:
Prihlášku je potrebné doručiť alebo poslať do 10. júna 2018.
Osobný pohovor sa uskutoční v sobotu 16. júna 2018.
V prípade, že uchádzač sa na ústny pohovor nemôže dostaviť, tento môže prebehnúť aj prostredníctvom
Skype, po dohode so Študijným oddelením.

2. KOLO
Rektor môže vyhlásiť druhé kolo prijímacích pohovorov, v ktorom sa uskutoční 3. termín prijímacích
pohovorov.
Prihlášku je potrebné doručiť alebo poslať do 3. septembra 2018.
Osobný pohovor sa uskutoční 3. septembra 2018
Všetci uchádzači po podaní a spracovaní prihlášky obdržia písomné potvrdenie a pozvánku na prijímací
pohovor.
A. Podmienky účasti na prijímacom pohovore:
Prijímacia skúška má dve časti. Všetci uchádzači zašlú vyplnenú prihlášku (online alebo poštou)
a zúčastnia sa ústneho pohovoru.
(1) Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v študijnom odbore Politológia na BISLA je
získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 zák.
č. 131/2002 Z. z.). Uchádzač musí doložiť splnenie tejto podmienky predložením overenej kópie
maturitného vysvedčenia najneskôr do 3. septembra 2018.

(2) Uchádzač si so sebou prinesie doklad totožnosti, ktorý predloží pri registrácii. Rektor BISLA môže
rozhodnúť o uskutočnení viacerých kôl prijímacieho konania, pričom ich podmienky sa zhodujú s
týmito podmienkami, s výnimkou termínov podávania prihlášok.
B. Obsah, forma a hodnotenie prijímacej skúšky:
Uchádzači a uchádzačky zo Slovenskej Republiky a krajín Európskej únie:
Hodnotené časti prijímacej skúšky
 Každý uchádzač zašle vyplnenú prihlášku (online, emailom, poštou, či osobne)
 Ústny pohovor pred komisiou, ktorá sa skladá z troch členov akademickej obce BISLA.
Ústny pohovor je predstavením uchádzača/-čky prijímacej komisii, jeho/jej motivácie pre
štúdium, všeobecné znalosti z oblasti spoločenských a humanitných vied (zodpovedajúce
stredoškolskému učivu v rámci predmetu Občianska náuka)
Ústny pohovor prebieha osobne, v prípade, že nie je možné dostaviť sa na ústny pohovor
osobne, uchádzač/ka si môže dohodnúť termín pohovoru prostredníctvom Skype.
 Znalosť anglického jazyka (stupeň dosiahnutého vzdelania, konverzačná úroveň používania
anglického jazyka)
 Dosiahnuté študijné výsledky
Hodnotia sa výsledky počas stredoškolského štúdia a výsledky z maturitnej skúšky
Uchádzači a uchádzačky z krajín mimo Európskej únie:
 Každý uchádzač zašle vyplnenú prihlášku (online, emailom, poštou, či osobne)
 Ústny pohovor prostredníctvom Skype. Termín ústneho pohovoru bude dohodnutý
s uchádzačom/-čkou individuálne;
 Motivačný list. Uchádzač/-ka zašle stručný motivačný list, ktorý obsahuje dôvody výberu BISLA
pre štúdium, zhodnotenie doterajších študijných výsledkov a ašpirácie do budúcnosti;
 Znalosť anglického jazyka (v prípade, že anglický jazyk nie je uchádzačov/-čkin materinský jazyk,
hodnotí sa stupeň dosiahnuého vzdelanie a konverzačná úroveň využívania anglického jazyka)
 Dosiahnuté študijné výsledky
Hodnotia sa výsledky počas stredoškolského štúdia a výsledky z maturitnej skúšky
(3) Poradie uchádzačov
Po prijímacej skúške na základe jej vyhodnotenia budú uchádzači zoradení do zoznamu podľa
úspešnosti podľa získaných bodov v jednotlivých častiach prijímacej skúšky a prijímacia komisia
navrhne rektorovi, aby prijal maximálne 25 uchádzačov. Prijímacia komisia môže rozhodnúť, že prijme
menej alebo viac uchádzačov.
(4) Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí
Rektor rozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzačov tak, aby výsledky rozhodnutia boli zverejnené na
internetovej stránke BISLA. Písomné rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania budú doručené
všetkým uchádzačom poštou formou prevzatia do vlastných rúk.

