termíny podania prihlášok na vysokoškolské štúdium

I. stupeň štúdia: do 30. 4. 2019
Prijímacie pohovory: 4. – 5. 6. 2019

helena.bojdova@uniag.sk
+421 37 641 5543

II. stupeň štúdia: do 15. 6. 2019
Prijímacie konanie: 28. 6. 2019

marta.solcanska@uniag.sk
+421 37 641 5523

máte radi prírodu, zvieratá, rastliny, zaujímate sa o výživu ľudí?

video prezentácia fakulty

dôležité termíny

fapz.uniag.sk

v rámci hodnotenia celej SPU získala

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
má na Slovensku nezastupiteľné postavenie

F A PZ

7 najlepších

najvyššie hodnotenie – A

2. a 6. február 2018
o 900 h. a 1100 h.
dekfapz@uniag.sk

+421 37 641 5496

v roku 2015 ju akademická rankingová a ratingová
agentúra zaradila medzi 7 najlepších na Slovensku

A-01
facebook.com/spu.fapz

chceli by ste sa učiť od najlepších?

na štúdium na fapz budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok

zvoľte si svoje študijné zameranie z ponuky študijných programov

prečo študovať na FAPZ

otvárame 2019/2020

»» prestížna fakulta, ktorá sa stala rozvojovou

»»
»»
»»
»»
»»
»»

základňou univerzity, jej vznik a činnosť je
organicky spätá s vývojom novodobej histórie
poľnohospodárskej výroby a rozvoja vidieka
poľnohospodárstvo a výroba kvalitných
domácich potravín má veľkú budúcnosť
a potenciál
široké spektrum akreditovaných študijných
programov na všetkých stupňoch štúdia
študenti bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa
majú možnosť absolvovať časť štúdia a praxe
v zahraničí
rozšírené možnosti štúdia v zahraničí,
zvýšené možnosti medzinárodných mobilít,
uznávanie štúdia a diplomov v zahraničí
vzdelávanie je prepojené na prax doma
i v zahraničí (exkurzie, stáže, výberové
prednášky významných odborníkov)
v rámci Vysokoškolského poľnohospodárskeho
podniku možnosť získavať praktické
skúsenosti rozširujúce teoretické poznatky

»» fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia

»»

»»

»»
»»

flexibilný systém (kreditný systém štúdia)
s možnosťou tvorby vlastného učebného
plánu podľa individuálnej predstavy o vlastnej
profilácii
v priebehu štúdia môžu študenti absolvovať
atraktívne predmety (jazdectvo, rybárstvo,
poľovníctvo, včelárstvo, výcvik psov),
doplňujúce pedagogické štúdium, možnosť
získať vodičské oprávnenie
perspektívne uplatnenie na trhu práce
v pozíciách odborných pracovníkov štátnej
správy, manažérov komerčných firiem
a poľnohospodárskej prvovýroby, riadiacich
pracovníkov (program Rozvoja vidieka SR na
podporu mladých farmárov)
aktívny kultúrny a športový študentský život
v krásnom univerzitnom prostredí SPU v Nitre
možnosť ubytovania až v 4 študentských
domovoch v blízkosti areálu univerzity

http://is.uniag.sk/prihlaska

Bakalárske štúdium
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

manažment rastlinnej výroby
manažment živočíšnej výroby
všeobecné poľnohospodárstvo
agroekológia
výživa ľudí
udržateľné poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka
špeciálne chovateľstvo
hipológia

Inžinierske štúdium
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

manažment živočíšnej výroby
špeciálne chovateľské odvetvia
výživa zvierat a krmivárstvo
manažment rastlinnej výroby
výživa a ochrana rastlín
udržateľné poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka
výživa ľudí
genetické technológie
v agrobiológii
agroekológia

deň otvorených dverí

1. a 15. február 2019

Doktorandské štúdium
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

všeobecná živočíšna produkcia
špeciálna živočíšna produkcia
všeobecná rastlinná produkcia
špeciálna rastlinná produkcia
agrochémia a výživa rastlín
fyziológia plodín a drevín
výživa
ochrana rastlín

o 900 h. a o 1100 h.
v posluchárni

A-01

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

