Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
(FAPZ)

Informácie o štúdiu a prijímacích pohovoroch na 3. (doktorandský) stupeň štúdia
pre akademický rok 2014/ 2015

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Termíny:
·
·

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický
rok 2014-2015:
apríl 2014
konanie prijímacieho pohovoru:
jún 2014

Zasielanie prihlášok na adresu:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
SPU v Nitre
Edita Hallová
Vedecko-výskumné oddelenie
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (§56 Zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je
získanie vysokoškolského vzdelania II. stupňa. Ďalšie podmienky prijatia a podrobnosti o prijímacom
pokračovaní sú zverejnené na stránke FAPZ (www.uniag.sk).
Poplatok za prijímacie konanie:
Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na
doktorandský študijný program FAPZ pre akademický rok 2014/2015 je 33,- €.
- POPLATOK je potrebné uhradiť cez internetbanking, príp. bankovým prevodom,
určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.
Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné
údaje:
o číslo bankového účtu: 7000066247/8180
o IBAN: SK4081800000007000066247
o variabilný symbol (VS) 102900
o špecifický symbol (ŠS) 102900721
o konštantný symbol (KS) 0558

o

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez
diakritiky).

- pre zrealizovanie platby za poplatok z iných krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:
o číslo bankového účtu: 7000066247/8180
o IBAN: SK 4081800000007000066247
o BIC/SWIFT: SPSRSKBA
o názov a adresa banky: Štátna pokladnica
Radlinského 32
811 07 Bratislava
o variabilný symbol (VS) 102900
o špecifický symbol (ŠS) 102900721
o konštantný symbol (KS) 0558
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.

Organizácia štúdia
1. Doktorandský študijný program je tretím stupňom vysokoškolského štúdia zameraný na vedecké
bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
2. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.
3. Schopnosť samostatného štúdia a vedeckej činnosti sa preukazuje vykonaním dizertačnej skúšky,
spracovaním a obhajobou dizertačnej práce, publikáciami a ďalšími formami prezentácie vlastnej
vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti.
4. Štúdium v doktorandských študijných programoch je organizované v dennej a externej forme.
5. Štandardná dĺžka štúdia v akreditovaných doktorandských študijných programoch na FAPZ je
v dennej forme 3 roky a v externej forme 5 rokov.
Akreditované študijné programy

6.1.3 Všeobecná živočíšna produkcia
6.1.4 Špeciálna živočíšna produkcia
6.1.6 Všeobecná rastlinná produkcia
6.1.7 Špeciálna rastlinná produkcia
6.1.8 Agrochémia a výživa rastlín
6.1.9 Fyziológia plodín a drevín
6.1.12 Výživa
6.1.16 Ochrana rastlín

Bližšie informácie, kontakty:
internetová adresa FAPZ:
http://www.uniag.sk
Vedecko-výskumné oddelenie D-FAPZ:
Edita Hallová
tel.: 037 641 5485
e-mail: edita.hallova@uniag.sk

