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EUBA je jednou z najstarších univerzít na Slovensku. Je to popredná verejná univerzita s rozsiahlymi 

skúsenosťami vo výskume a výučbe v oblasti ekonomiky, obchodu, financií, manažmentu a 

medzinárodných vzťahov. EUBA má viac ako 7 400 študentov na 7 fakultách a je centrom vzdelávania 

a výskumu v týchto odboroch na Slovensku. Jej fakulty pripravujú študentov na profesie v štátnej 

správe, veľvyslanectvách, vládnych a mimovládnych organizáciách, ako aj v súkromných nadnárodných 

spoločnostiach a v posledných rokoch univerzity zaujímala popredné miesta v rebríčku zamestnanosti 

absolventov. Viac ako 80% akademických zamestnancov EUBA má titul PhD. Univerzita používa 

štandardy kvality kompatibilné s ENQA. V súčasnosti je EUBA v záverečnej fáze akreditácie AACSB a 

očakáva konečnú návštevu akreditačného výboru AACSB. V tejto fáze už AACSB vopred potvrdil súlad 

EUBA s hodnotiacimi štandardami AACSB, takže EUBA má skvelé vyhliadky stať sa 1. univerzitou 

akreditovanou AACSB v regióne Slovenska, Čiech a Maďarska. 

Pracovníci EUBA sa zapojili do medzinárodných projektov financovaných z programov H2020, LLP, 6. 

RP, 7. RP, COST, Programu nadnárodnej spolupráce juhovýchodnej Európy, ako aj zo štrukturálnych 

fondov EÚ. Za posledné desaťročie EUBA úspešne realizovala projekty H2020-TWINN-2015 projekt 

EDGE (GA 692413), H2020-PHC-2014 projekt EURO-HEALTHY – Shaping EUROpean policies to promote 

HEALTH equity (GA 643398); získala finančné prostriedky na projekty H2020-MSCA-RISE2016 č. 734459 

s názvom eMobility – Electromobility in urban transport: a multidimensional innovation (socio-

economic and environmental effects) a H2020-SC6-MIGRATION-02-2018 projekt MAGYC – Migration 

Governance and Asylum Crisis (GA 822806), COST Action Climate Change, Environment and Migration 

(CA IS1011), COST Action European network for argumentation and public policy analysis – APPLY (CA 

17312), 7. RP – SSH WWWforEurope (GA 290647), and 7. RP – SSH Lifelong Learning, Innovation, 

Growth and Human Capital Tracks in Europe – LLLight for Europe (GA 290683). EUBA sa tiež zúčastňuje 

niekoľkých projektov Erasmus+. 

Interdisciplinárny výskum v oblasti podnikania a/alebo digitálnych zručností sa zintenzívnil 

prostredníctvom projektov, ako sú H2020-FinTech (GA 625215), Interreg ENTER-transfer (CE1158), 

CORALL (2019-1-HU01-KA203-061070) a aktuálne D-COLLAB (2020-1-SK01-KA226-HE-094384). 


