
Požiadavky na prijímacích skúškach 
zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, 
vedomostí a zručností úplného stredoškol-
ského vzdelania.

Prijímacia skúška pozostáva z nasledovných 
okruhov:

1. Predpokladový test (psychodiagnostický 
test), ktorým sa zisťujú predpoklady pre 
štúdium.
2. Test tvorivosti – štandardizovaný test, 
ktorý odhalí všeobecné tvorivé schopnosti 
uchádzačov.
3. Talentová skúška z výtvarnej tvorivosti 
a vyjadrovacej schopnosti je zameraná na 
kreatívne riešenie výtvarného problému so 

zameraním na reklamu. Uchádzači navr-
hujú printový komunikát (plagát, bilbord) 
na zadaný produkt. Súčasťou riešenia úlohy 
je aj tvorba výstižného sloganu

Na uskutočnenie talentovej skúšky si so 
sebou treba priniesť nasledovné pomôcky: 
tvrdý obal – formát A3, rysy – formát A3 (min.  
1 ks), ceruzka (4B, 5B), centropen (tušové pero), 
voskové pastelky, lepidlo na papier, nožnice, 
staré časopisy a farebné papiere (materiál 
na koláž).

Poznámka:
Bodové hodnotenie prijímacej skúšky 
zohľadňuje aj prospech uchádzača na stred-
nej škole. 

Na štúdijný program budú uchádzači 
prijatí bez prijímacieho konania. Jedinou 
podmienkou je znalosť francúzskeho jazyka 
na úrovni A2 (absolvovanie maturitnej 
skúšky z francúzskeho jazyka alebo získanie 
certifikátu DEFL-DAFL).

základy marketingu • úvod do štúdia jazy-
kov • psychológia pre masmediálne štúdiá  
• veda o masovej komunikácii • štatistika, 
základy manažmentu • segmentácia 
spotrebiteľa • poetika • základy ekonomiky, 
analýza mediálnych produktov • sociálna 
psychológia pre masmediálne štúdiá • 
tvorba marketingovo–komunikačných pro-
jektov • grafický dizajn • štylistika • metódy 
sociálnych vied • sociálno–psychologický  

výcvik • psychológia reklamy • mediálne 
právo • medzinárodný marketing • socioló-
gia médií • teória umenia • teória metafory 
• fotografia pre masmédiá, základy kresby 
• praktikum výpočtovej techniky • audio-
vizuálna tvorba • lexikológia a frazeológia 
v komunikácii • teória farieb • tvorba 
reklamného textu • typografia • teória 
komunikácie • výcvik tvorivosti • online 
marketing • reklamná tvorba

Dúfame, že Vám naše informácie pomôžu 
dobre sa zorientovať v požiadavkách na 
prijímacie skúšky a kvalitne sa pripraviť na 
ich absolvovanie.
Prajeme Vám veľa úspechov.
Kolektív pracovníkov katedry

Prihlášky posielať na študijné oddelenie Filo-
zofickej Fakulty UKF v Nitre, Štefanikova 67
Študijné oddelenie FF - denné: 
037/6408 457, 037/6408 458
Študijné oddelenie FF - externé: 
037/6408 504

Podávanie prihlášok: 
do 31. marca 2017 (denné a externé 
štúdium)

Predpokladaný termín prijímacích skúšok: 
12. – 16. júna 2017 
(denné aj externé štúdium)

Ďaľšie informácie nájdete na www.ukf.sk
v časti: Štúdium a v časti: Príjimacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie: 
za papierovú prihlášku 30 €, 
za elektronickú prihlášku 25 €

Informácie ako odoslať prihlášku nájdete 
na webovej stránky Univerzity Konštantína 
Filozofa alebo na webovej stránke Katedry 
masmediálnej komunikácie a reklamy.

Prijímacie konanie
BAKALárSKy ŠtUDIJNý ProgrAm
marketingová komunikácia a reklama

Prijímacie konanie
BAKALárSKy ŠtUDIJNý ProgrAm
masmediálne štúdiá s integrovanou výučbou  
francúzskeho jazyka

Predmety študijnÉho Programu:

dôležitÉ termíny 

PoPlatky 

základnÉ informácie o Prijímacom konaní a dôležitÉ 
termíny


