
 
Vážení študenti, 

 
Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle  je prvou súkromnou vysokou školou 

akreditovanou na  Slovensku, s pobočkami v Bratislave a v Trenčíne. Záujemcom o štúdium ponúka  

VŠM akreditované denné a externé bakalárske štúdium v anglickom alebo slovenskom jazyku v 

odbore manažment - s programom znalostný manažment a v odbore ekonomika a manažment 

podniku - s programom podnikový manažment a magisterské štúdium znalostného manažmentu. 

City University of Seattle ponúka programy v anglickom jazyku  – B.S.B.A. (Bachelor of Science in 

Business Administration ) a víkendový program M.B.A. -  Master of Business Administration. Pre 

záujemcov, ktorí nemajú dostatočnú znalosť anglického jazyka ponúkame dennou formou  

Intenzívny program výučby anglického jazyka (IEP). Študenti bakalárskych programov majú 

možnosť  výberu špecializácie informačné systémy, ktorá sa ponúka v spolupráci so spoločnosťou 

GRATEX INTERNATIONAL a tiež špecializáciu Green management, ktorá sa ponúka v spolupráci 

so značkou MERCEDES, pariacou pod koncern Daimler.  

Štúdium je rozdelené do 3 trimestrov čo znamená, že študenti  môžu začať so štúdiom 

nielen v októbri, ale aj v januári alebo v apríli. Filozofiou školy je maximálne prispôsobovať 

podmienky štúdia  potrebám študenta, preto ponúkame všetky programy /okrem IEP/ nielen vo  

forme denného ale aj externého štúdia. V prípade externého štúdia  prebieha komunikácia medzi 

vyučujúcim a študentom prostredníctvom  internetu vo virtuálnej triede a konzultácie si študent 

dohodne individuálne podľa potreby.   

 
 
Prípravný ročník (Intenzívny program výučby anglického jazyka) - zaraďovanie uchádzačov do 

IEP programu sa uskutočňuje na základe výsledku dosiahnutého na zaraďovacom teste z anglického jazyka, 
 -TOEFL test. Poplatok za TOEFL test predstavuje 49,70 € (1500,- Sk)  a poplatok za prihlášku 24,80 € ( 750,- 
Sk).  
 

V prípade záujmu o štúdium pošlite, prosím, vyplnenú prihlášku, notársky overenú kópiu maturitného 
vysvedčenia (ak ste už štúdium ukončili) a fotokópiu dokladov o uhradení poplatkov na študijné oddelenie 
pobočky, na ktorej chcete študovať.  

 
 Bakalársky program v anglickom jazyku (Bc., B.S.B.A) - príjímaciu skúšku tvorí test z anglického 
jazyka - TOEFL test, v ktorom je nutné dosiahnúť minimálne 540 bodov /max. 677/, alebo sa preukázať jeho 
ekvivalentom. Uchádzači, ktorí nedosiahnu požadovaný počet bodov sú automaticky zaradení do jazykovej 
prípravy. Poplatok za TOEFL test  je 49,70 € (1500,- Sk) a poplatok za prihlášku 24,80 € ( 750,- Sk).  
 
 

V prípade záujmu o studium pošlite, prosím,  vyplnenú prihlášku, notársky overenú kópiu maturitného 
vysvedčenia (ak ste už štúdium ukončili) a fotokópiu dokladov o uhradení poplatkov na študijné oddelenie 
pobočky, na ktorej chcete študovať. 

 
 

Bakalársky program v slovenskom jazyku (Bc.) - uchádzači budú prijatí bez vstupného testu. Poplatok za 
prihlášku je 24,80 € ( 750,- Sk).  V prípade záujmu o štúdium pošlite, prosím, vyplnenú prihlášku, notársky 
overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak ste už štúdium ukončili) a fotokópiu dokladu o uhrade  poplatku na 
študijné oddelenie pobočky, na ktorej chcete študovať. 

 
MBA / Mgr. program v anglickom jazyku – podmienkou na prijatie je ukončené akreditované vysokoškolské 
štúdium minimálne na úrovni bakalár a dobrá znalosť anglického jazyka overená TOEFL testom, ktorý musí 
uchádzač absolvovať minimálne na 567 bodov /max. 677/,alebo sa preukázať jeho ekvivalentom.. Poplatok za 
TOEFL test predstavuje  49,70 € (1500,- Sk) a poplatok za prihlášku 24,80 € ( 750,- Sk). 

V prípade záujmu o štúdium pošlite, prosím, vyplnenú prihlášku, notársky overenú kópiu diplomu a 
výpis známok zo študijného oddelenia /transcript/ oficiálne preložený do anglického jazyka, fotokópiu dokladov o 
uhradení poplatkov na študijné oddelenie pobočky, na ktorej chcete študovať.  



 
 
Mgr. program v slovenskom jazyku  znalostný  manažment -  Podmienkou na prijatie je ukončené 

akreditované vysokoškolské štúdium minimálne na úrovni bakalár. Uchádzači budú prijatí bez vstupného testu. 
V prípade záujmu o štúdium pošlite, prosím,  vyplnenú prihlášku, poplatok za prihlášku 24,80 € ( 750,- Sk), 
notársky overenú kópiu diplomu a výpis známok zo študijného oddelenia /transcript/, fotokópiu dokladu o uhrade 
poplatku na študijné oddelenie pobočky, na ktorej chcete študovať.   
 
 
 V prípade otázok alebo nejasností sa môžete kedykoľvek obrátiť na študijné oddelenia na uvedených 
adresách osobne alebo telefonicky, kde Vám naši zamestnanci ochotne poradia, príp. poskytnú ďalšie 
informácie:  

 
Bratislava 
e-mail: bratislava@vsm.sk 
tel. 02/ 63810 603  

Trenčín 
e-mail: trencin@vsm.sk 
tel. 032/ 6528 174 

 
 
 

 
 
Zostávame s pozdravom a tešíme sa na stretnutie s Vami v šk. roku 2009/2010.  
 


