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

2 roky
3 roky

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

forma štúdia

plánovaný
počet
študentov

školné /akad. rok
(v slovenskom
jazyku v exter.
forme štúdia )
800 €
800 €
800 €
-

školné/akad. rok
(študijné
programy v angl.
jazyku)
1100 €
2700 €

agrárny obchod a marketing
denná / externá
120 / 30
ekonomika podniku
denná / externá
120 /30
ekonomika podniku *
denná
30
ekonomika podniku **
denná
30
manažment podniku
denná/externá
120 / 30
kvantitatívne metódy v ekonómii
denná
60
medzinárodná ekonomika a rozvoj *
denná
30
medzinárodná ekonomika a rozvoj**
denná
30
* študijný program akreditovaný v kombinovanej forme (anglickom a slovenskom jazyku)
**študijný program výlučne v anglickom jazyku
Všetky študijné programy v externej forme štúdia a študijné programy vyučované v anglickom jazyku sú spoplatnené.

Termín podania elektronickej prihlášky: do 24. júla 2020
Termín zasadnutia výberovej komisie: 27. - 31. 7. 2020
Uchádzači sa prostredníctvom jednej prihlášky môžu prihlásiť aj na viac študijných programov (v rámci jedného
poplatku za prijímacie konanie). Uchádzač dostane iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za
všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.
Povinné prílohy prihlášky (dodatočne zašlú na študijné oddelenie fakulty):
• životopis (originál podpísaný uchádzačom),
• overená kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa (okrem uchádzačov z FEM SPU v
Nitre),
• originál výpisu absolvovaných skúšok, potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty, resp. vysokej školy
(okrem uchádzačov z FEM SPU v Nitre),
• potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Poplatok za prijímacie konanie:
elektronická prihláška ̶ 35 € http://is.uniag.sk/prihlaska/
poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

Fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): 101900
špecifický symbol (ŠS): 101900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
správa pre prijímateľa – špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky )

Adresa pre zasielanie povinných príloh prihlášky:
Fakulta ekonomiky a manažmentu, študijné oddelenie , Tr. A. Hlinku 2 , 949 76 Nitra

Prijímacie konanie
1. Základnou podmienkou prijatia (§ 56 zákona o VŠ) na štúdium študijného programu druhého stupňa je
absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v príbuznom študijnom odbore.
2. Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech na 1. stupni
štúdia a výsledky štátnej bakalárskej skúšky.
3. Maximálny počet bodov, ktorý študent môže dosiahnuť, predstavuje 200 bodov (študijný priemer za štúdium 1.
stupňa + získaný súčet bodov za známky z predmetov bakalárskej skúšky). Jednotlivé bodové ohodnotenia sú
uvedené v tabuľkách 1 a 2.
Tabuľka 1. Hodnotenie dosiahnutého priemeru za prospech na 1. stupni štúdia
Priemer
Počet bodov
do 1,2
100
1,21 – 1,4
90
1,41 – 1,6
80
1,61 – 1,8
70
1,81 – 2,0
60
2,01 – 2,2
50
2,21 – 2,4
40
2,41 – 2,6
30
2,61 – 2,8
20
2,81 - 3
10
Tabuľka 2. Hodnotenie dosiahnutého priemeru na štátnej bakalárskej skúške. Priemer je vypočítaný z výsledného
hodnotenia obhajoby záverečnej práce a predmetu(tov) štátnej skúšky.
Body za 1 predmet
A – 100 bodov
B – 80 bodov
C – 60 bodov
D – 40 bodov
E – 20 bodov
Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech na 1. stupni štúdia a
výsledky štátnej bakalárskej skúšky.
Maximálny počet bodov, ktorý študent môže dosiahnuť, predstavuje 200 bodov (študijný priemer za štúdium 1.
stupňa + získaný súčet bodov za známky z predmetov bakalárskej skúšky).

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť
k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/) aj Rozhodnutie o uznaní
dokladu o vzdelaní.
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Oddelenie odborných a
metodických činností, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený
na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/23276-sk/akademickeuznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej /alebo externej forme, na ktorý sa prihlási
nízky počet záujemcov.
Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené v zmysle § 57 odseku 1 zákona
č. 131/2002 Z. z. o VŠ o nasledovné hľadiská: sociálne hľadisko (siroty, polosiroty), telesne handicapovaní uchádzači,
zahraniční Slováci, regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov
pri odvolacom konaní).
Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť, na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb, určí
forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania.

Koordinátorka pre prácu s uchádzačmi so špecifickými potrebami
PaedDr. Irena Felixová, Katedra jazykov FEM, tel.: 037/641 4550, e-mail: irena.felixova@uniag.sk

