Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
ponúka v akademickom roku 2022/2023 možnosť štúdia na Ústave bl. Anny Kolesárovej
v Rimavskej Sobote v študijnom odbore Sociálna práca v externej forme štúdia, sídlo :
Daxnerova 36, Csillagház – Hviezdny dom, Rimavská Sobota.
Podmienky prijatia do 1. ročníka na bakalársky stupeň , externú formu štúdia
v študijnom odbore Sociálna práca sú:
Vyplnená a uchádzačom o štúdium podpísaná prihláška
Zaplatený poplatok 50 eur za prijímacie konanie na uvedené číslo účtu školy, ktorý je
za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na vysokoškolské
štúdium, uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠ ZaSP sv. Alžbety, číslo účtu:
IBAN : SK02 1100 0000 0026 2674 8634, variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare
DDMMRR), do poznámky uviesť meno a priezvisko uchádzača,
- Klasický životopis vlastnoručne podpísaný,
- Overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
- Fotokópie neoverené vysvedčení za každý školský rok stredoškolského štúdia
Prijatie na externé štúdium je bez prijímacieho konania – t. z. po odoslaní prihlášky
a všetkých predpísaných podkladov bude uchádzač o štúdium prijatý doručením rozhodnutia
o prijatí na štúdium zo študijného oddelenia VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava.
Poplatky:
Zápisné do prvého ročníka je vo výške 90 eur, poplatok za štúdium bakalársky stupeň (zimný
semester) je v akademickom roku 2022/2023 je vo výške 260 eur, čo je potrebné ku dňu
zápisu vložiť na uvedené č. účtu VŠ ZaSP sv. Alžbety a v deň konania zápisu sa preukázať
potvrdením o zrealizovaní platby, čo je spolu 355 eur.
Zápisné a školné pre uchádzačov, ktorí si podajú prihlášku do 28.2.2022 je vo výške 90 eur
a školné vo výške 234 eur so zľavou.
O dátume konania zápisu do 1. ročníka štúdia odboru SP, externá forma budú prihlásení
záujemcovia o štúdium písomne informovaní – pozvánkou na zápis.
Prihlášky s požadovanými dokladmi môžu záujemcovia doručiť na študijné oddelenie do
30.06.2022
Prihlášky s predpísanými dokladmi na štúdium na VŠ ZaSP sv. Alžbety posielajte na študijné
oddelenie v zalepenej obálke veľkosti A4 VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava na uvedenú
kontaktnú adresu VŠ ZaSP sv. Alžbety alebo osobne:
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o.
Študijné oddelenie
p. Alenka Bučeková, študijná referentka
Pod Brehmi 4 / A, Polianky
P. O. BOX 104
Bratislava 810 00
Ústav bl. A. Kolesárovej, Daxnerova 36 Rimavská Sobota, kontaktná osoba:
vedúca pracoviska: doc. PhDr. Andrea Gállová, PhD., mim. prof. :
gallova.andrea16@gmail.com
Tajomníčka pracoviska, odborná asistentka: PhDr. Beáta Babíková:
babikova@vssvalzbety.sk
kancelária pracoviska školy: Čerenčianska 22 prvé poschodie č. dv. 105, Rimavská Sobota
Kontakt: mobilný kontakt: 0910 274 108 a e-mail: gallova.andrea16@gmail.com

