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Študenti Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „NHF EU 

v Bratislave“) môžu počas bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na NHF EU v Bratislave 

absolvovať program Central Europe Connect (ďalej len „CEC“) podľa podmienok uvedených 

v Memorande o porozumení podpísaného medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave, SGH 

Warsaw School of Economics a Vienna University of Economics and Business dňa 7.3.2018. 

 

Kredity získané v rámci programu CEC budú študentom NHF EU v Bratislave uznané 

po splnení nižšie uvedených podmienok: 

 

(1) Kredity za úspešné absolvovanie predmetov v rámci programu CEC sa študentom NHF 

EU v Bratislave uznajú len raz za celé bakalárske a inžinierske štúdium na NHF v EU 

v Bratislave (t. j. ak študentovi boli uznané kredity počas bakalárskeho štúdia, už mu 

opätovným absolvovaním programu CEC počas inžinierskeho štúdia kredity uznané 

nebudú).  

 

(2) Študentom NHF EU v Bratislave budú kredity za absolvované predmety v rámci 

programu CEC uznané len za podmienky úspešného absolvovania všetkých troch 

modulov programu CEC.  

 

(3) Po úspešnom absolvovaní všetkých troch modulov sa študentom NHF EU v Bratislave 

uzná každý jeden z modulov výlučne za výberový predmet (C predmet študijného plánu) 

s maximálnym počtom kreditov 4. To znamená, že jeden absolvovaný modul zodpovedá 

jednému výberovému predmetu (C) študijného plánu s maximálnym počtom kreditov 4. 

Ak si študent vo svojom študijnom programe má povinnosť zvoliť menej ako 3 výberové 

predmety s maximálnym počtom kreditov 4, budú mu absolvované predmety v rámci 

modulov programu CEC zapísané dodatočne nad rámec požiadaviek jeho študijného 

plánu. V takomto prípade študent NHF EU v Bratislave získa kredity nad rámec 

minimálnej hranice počtu kreditov potrebných na úspešné ukončenie štúdia. 

 

Predmety absolvované v rámci programu CEC nie je možné uznať za povinné predmety 

(A predmet študijného plánu) ani za povinne voliteľné predmety (B predmet študijného plánu). 

 

Prerokované a schválené na zasadnutí vedenia NHF EU v Bratislave dňa 20.01.2021. 
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