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UPRAVENÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA I. STUPEŇ
VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FEŠRR SPU V NITRE
PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA
bakalárske denné
bakalárske externé (spoplatnené)

3 roky
4 roky

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

forma štúdia

regionálny rozvoj a politiky EÚ
regionálny rozvoj a politiky EÚ *
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

denná / externá
denná
denná / externá

plánovaný počet
študentov
40 / 10
10
40 / 10

* výučba v kombinácii slovenského a anglického jazyka

PRIJÍMACIE KONANIE – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Termín podania elektronickej prihlášky (e-prihlášky) 1. kolo: do 30. apríla 2020, (termín podania
elektronickej prihlášky e-prihlášky 2. kolo: do 31. júla 2020)
Termín zasadnutia prijímacej komisie 1. kolo: 31. júla 2020, (termín zasadnutia prijímacej komisie 2. kolo:
14. augusta 2020)
Uchádzači sa prostredníctvom jednej prihlášky môžu prihlásiť na dva študijné programy v jednej forme (v
rámci jedného poplatku za prijímacie konanie). Fakulta prijíma študentov na základe prijímacieho konania
(bez prijímacej skúšky a prijímacieho pohovoru). Vzor vyplnenej prihlášky na štúdium nájdete na stránke
www.fesrr.uniag.sk.
Poplatok za prijímacie konanie:
elektronická prihláška (e-prihláška) - 35 € http://is.uniag.sk/prihlaska/
poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

Fakturačné údaje:
Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, sú nevyhnutné nasledovné údaje:
o IBAN: SK 408180000000 7000066247
o konštantný symbol (KS) 0558
o variabilný symbol (VS) 106900
o špecifický symbol (ŠS) 106900721
o správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:
o IBAN: SK 408180000000 7000066247
o BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
o Názov adresa banky:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
o konštantný symbol (KS) 0558
o variabilný symbol (VS) 106900
o špecifický symbol (ŠS) 106900721
o správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou
Vašej platby

Podmienky prijatia na štúdium
Základné podmienky
V zmysle ods. (1) § 56 zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium
získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v prípade prekročenia plánovaného počtu uchádzačov
výsledok maturitnej skúšky (max. 80 bodov za priemer 1,00, resp. 0 bodov za priemer horší ako 3,01),
štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – 20 bodov.
Fakulta prijíma uchádzačov v prijímacom konaní (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru) na základe
bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania. Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie
o výsledku prijímacieho konania.
Dekan FEŠRR môže:
akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých
školách,
ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť
prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov.
Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej /alebo externej forme, na ktorý sa prihlási
nízky počet záujemcov.
Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého ročníka bakalárskeho stupňa
štúdia. Rozhodnutie vydáva Okresný úrad (odbor školstva) v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa
alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR.
Koordinátor pre zahraničných študentov:
Ing. Veronika Dalkovičová, Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, e-mail:
veronika.dalkovicova@uniag.sk
Koordinátor pre prácu s uchádzačmi o štúdium so špecifickými potrebami:
Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra, tel.
č. 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.sk

