Akou formou môžem študovať ???
• Dennou
• Externou
Čo nesmiem zabudnúť?
• Termín podania prihlášky do 31. marca 2011 vrátane
• Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné
programy.
• Poplatok za prijímacie konanie: 35,– EUR
• Termíny prijímacích skúšok : 8-10 jún 2011
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (FEŠRR)
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Kto sme ??????
Sme najmladšou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Fakulta bola zriadená s účinnosťou od
1. apríla 2004.

Čo je naším poslaním ??
zabezpečiť prípravu kvalifikovaných odborníkov v oblasti:
• európskych štúdií,
• regionálneho rozvoja,
• manažmentu rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu,
• environmentálneho manažérstva.

Fakulta je zárukou vzdelávania odborníkov schopných spracovávať strategické ciele a podieľať
sa na rozvoji spoločnosti najmä vo vidieckom prostredí v spolupráci s riadiacimi orgánmi verejnej
správy.
Aké akreditované študijné programy môžem študovať na bakalárskom stupni štúdia ?
•
•
•
•

Európske rozvojové programy
Regionálny rozvoj
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Environmentálne manažérstvo

Aké sú podmienky prijatia na štúdium?
• Vykonanie prijímacích skúšok

Z akých predmetov je možné robiť prijímaciu skúšku?
• zo svetového jazyka (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ) podľa vlastného výberu uchádzača
• z jedného predmetu zo skupiny: matematika, ekonómia, biológia, chémia podľa vlastného výberu.
Aké vedomosti požadujeme na prijímacích skúškach ?????
• v rozsahu osnov gymnázií
Aká je forma skúšky?
• písomný test
Pre prípravu na prijímacie skúšky odporúčame:
• publikácie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
• Požiadavky na prijímacie skúšky (z matematiky, ekonómie, biológie, chémie a svetových jazykov),
ktoré si možno zakúpiť v predajni univerzity: Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, tel. 037/641 4227

www.fesrr.uniag.sk / dekfesrr@uniag.sk / tel. 00421 37 641 5757

Súčasťou prihlášky je:
• štruktúrovaný životopis
• overená kópia maturitného vysvedčenia a doklad o úhrade poplatku
O odpustenie prijímacích skúšok môžu požiadať dekana :
• účastníci vedomostných olympiád z predmetu prijímacej skúšky, ktorí sa umiestnili do tretieho miesta
(vrátane) súťaže na celoslovenskej úrovni alebo boli úspešnými riešiteľmi na medzinárodnej úrovni.
Je bakalárske štúdium na fakulte spoplatnené ?????
Bakalárske štúdium na dennej forme štúdia nie je spoplatnené. Na externej forme je bakalárske štúdium
spoplatnené sumou 450EUR/ 1 akademický rok.
Môžu na našej fakulte študovať zahraniční študenti ???????
• Zahraniční uchádzači o štúdium na našej fakulte, pokiaľ majú trvalé bydlisko v niektorom z členských
štátov Európskej únie sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.
• Zahraniční študenti z ostatných krajín sú prijímaní za predpokladu, že:
• vykonali prijímacie skúšky
• uzatvorili zmluvu o vysokoškolskom štúdiu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
(samoplatcovia)

Aké vedomosti získate na bakalárskom stupni štúdia v študijných
programoch:
• Európske rozvojové programy
Európska únia, poľnohospodársky systém EÚ, Európske rozvojové programy v poľnohospodárstve,
regionálna ekonomika a politika, hospodárska geografia, dejiny európskeho poľnohospodárstva,
medzinárodné vzťahy a zahraničná politika, teória politiky, manažment projektov
• Regionálny rozvoj
makroekonómia, mikroekonómia, regionálna ekonomika a politika, priestorová ekonomika, teória
verejného sektora, marketing, ekonomika cestovného ruchu, hospodárska politika, farmový
manažment, projektový manažment, právo, financie a mena
• Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov, krajinná ekológia, oceňovanie prírodných
zdrojov, rozvoj vidieka, manažment ľudských zdrojov, právo, ekonomika a organizácia služieb
cestovného ruchu, agroturistika, regionálna ekonomika a politika, programovanie a projektovanie
priestorového rozvoja, politika EÚ v oblasti životného prostredia.
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• Environmentálne manažérstvo
štruktúra základných zložiek ŽP a environmentálne súvislosti, princípy racionálneho využívania
prírodných zdrojov, legislatívne limity a normy v oblasti ŽP, programové prostriedky pri spracovávaní
environmentálnych projektov, psychosociálne a pedagogické determinanty vývinu človeka
a spoločnosti, ochrana biodiverzity
• Všetky študijné programy zahŕňajú intenzívne štúdium svetového jazyka podľa výberu
študenta ako aj základnú skúšku z jedného svetového jazyka (na študijnom programe
Európske rozvojové programy aj odbornú štátnu skúšku zo svetového jazyka).
• Na akých študijných programoch a akou formou môžem pokračovať na fakulte v inžinierskom
(II. stupni štúdia) po ukončení bakalárskeho štúdia ?
• Regionálny rozvoj
• Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
• Environmentálne manažérstvo
Všetky študijné programy je možné študovať dennou a externou formou štúdia.
• Môžu študenti, po absolvovaní bakalárskeho štúdia pokračovať aj na iných univerzitách???
Bakalári Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja môžu pokračovať aj
na iných študijných programoch ponúkaných na fakultách Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity ale aj na iných fakultách univerzít v SR
a v zahraničí.
Aké možnosti štúdia ponúka fakulta v zahraničí ??????
•

Spoločný diplom v študijnom programe: „International master of
Science in Rural development“.

Slovenská poľnohospodárska univerzita je členom konzorcia významných európskych a USA
univerzít, ku ktorým patria okrem našej univerzity aj univerzity Ghent, Berlín, Ouest, Wageningen,
Pisa. Prostredníctvom tohto konzorcia môžu študenti našej fakulty po absolvovaní bakalárskeho štúdia
pokračovať v štúdiu na druhom stupni a tak získať spoločný diplom.
Podrobné podmienky, ako aj ponuka predmetov štúdia sú zverejnené na webovej stránke
http://www.imrd.ugent.be
•

Dvojitý diplom v študijnom programe: „ Rural Development and Agricultural
Economics“

Medzinárodné magisterské štúdium v druhom stupni štúdia s možnosťou získania dvojitého diplomu,
ktoré ponúka konzorcium univerzít Ghent, Berlín, Ouest, Pisa a SPU spoločne s Univerzitou
Arkansas, Fayetteville a Univerzitou Florida, Gainesville.
Podrobné podmienky, ako aj ponuka predmetov štúdia sú zverejnené na webovej stránke
www.transatlantis.ugent.be
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Aké ďalšie možnosti ponúka fakulta ?
• „Virtuálne štúdium v anglickom jazyku“
v rámci ktorého študenti formou e-learningu môžu študovať problematiku z oblasti: Regionálneho
rozvoja, Verejnej správy EÚ, rozvoja vidieckeho turizmu v sieti virtuálneho vzdelávania na
nasledovných univerzitách: Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Krakow University of Life
Sciences, Warsaw University of Life Sciences, University of Pannonia. Po absolvovaní skúšky získajú
certifikát príslušnej univerzity.
Viac informácií o virtuálnom štúdiu: https://moodle.uniag.sk/virtualstudy/
• Program Baltickej univerzity
v rámci tohto programu môžu študenti študovať predmety
týkajúce sa životného prostredia, udržateľného rozvoja a
ekológie v Baltickom regióne. Študenti si môžu zvoliť predmety,
ktoré organizuje a materiálne zabezpečuje Centrum Baltickej
univerzity (BUP) v Uppsale, Švédsko. Keďže väčšina učebníc a
ostatných učebných pomôcok je v angličtine, základnou
požiadavkou pre záujemcov o predmety BUP je dobrá znalosť
anglického jazyka. BUP ponúka najlepším študentom možnosť
zúčastniť sa študentských konferencií, ako aj ďalších aktivít,
(napr. plavba loďou po Baltickom mori), s cieľom spoznať
regióny v okolí Baltického mora. Viac informácií:
http://www.balticuniv.uu.se/
• Štúdium študijného programu “Európske rozvojové programy“ v anglickom jazyku
Študenti majú možnosť prihlásiť sa do „anglickej skupiny“, kde sa budú vyučovať všetky predmety
študijného plánu v anglickom jazyku. Prednášky budú zabezpečovať domáci aj zahraniční
pedagógovia. Študenti dostanú za absolvovanie predmetov v anglickom jazyku certifikát, ktorý
obsahuje uznanie schopnosti študenta naštudovať problematiku v anglickom jazyku a vykonať skúšku
z daného predmetu aj s hodnotením podľa princípov ECTS. Študenti končia bakalárske štúdium
štátnymi skúškami v anglickom jazyku.
• Semestrálne alebo dvojsemestrálne štúdium na
univerzitách
EÚ
v rámci
programu
Erasmus,
s možnosťou získania grantu EÚ
Viac informácií: http://www.fesrr.uniag.sk/node/199
• Trojmesačná stáž v rámci odbornej praxi na
odborných pracoviskách v štátoch EÚ s podporou
grantu EU
• Viac informácií: http://www.fesrr.uniag.sk/node/735
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Aké služby mi univerzita ponúka?
KNIŽNICA
• Slovenská poľnohospodárska knižnica ponúka študentom študijnú literatúru z oblasti
poľnohospodárstva, prírodných, spoločenských a aplikovaných vied. Knižničný fond obsahuje domácu
a zahraničnú literatúru. V knižnici sú spojené tradičné knižničné služby s on-line prístupom
k informáciám.
UBYTOVANIE
Študenti majú možnosť ubytovať sa v študentských domovoch:
• Antona Bernoláka,
• Mladosť,
• Poľnohospodár pri SPU v Nitre.

Ako sa uplatním po skončení I. stupňa (bakalárskeho) štúdia na trhu práce?
V študijnom programe: Európske rozvojové programy
• analytici a manažéri vo vyšších územných celkoch v odboroch regionálneho rozvoja, v inštitúciách
verejnej správy, ktoré sú implementačnými alebo programovacími agentúrami vo vzťahu k EÚ, v
poradensko-projekčných organizáciách pripravujúcich projekty v rámci programov EÚ. Absolventi
môžu pôsobiť aj vo vlastných podnikateľských subjektoch.
V študijnom programe Regionálny rozvoj
• analytici, manažéri a projektanti miestnych a regionálnych rozvojových programov a projektov
vypracovávaných pre účely využitia štrukturálnych fondov EÚ a iných zahraničných a domácich
podporných programov a to tak v inštitúciách verejnej správy, ako aj v poradensko-projektových
organizáciách.
V študijnom programe Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
• analytici a manažéri na nižších stupňoch riadenia inštitúcií verejnej správy (obecné úrady,
samosprávne kraje, úrady špecializovanej štátnej správy, rozvojové agentúry), v špecifických
podnikoch cestovného ruchu (malé ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie a informačné centrá),
prípadne vybrané podniky dodávateľských služieb vo vidieckom cestovnom ruchu.

V ŠD sa nachádzajú ubytovacie priestory v dvoj a trojlôžkových izbách, jedálne s možnosťou
celodenného stravovania s veľkým výberom jedál a bufety. Ubytovaní študenti majú k dispozícii
študovne, počítačovú miestnosť, kuchynky, televízne miestnosti a práčovne.

Environmentálny manažment
• poradcovia a konzultanti v súkromných firmách a finančných inštitúciách, v štátnej správe ako
hovorcovia a analytici pre manažment prírodných zdrojov, ako úradníci v inštitúciách, kde sa hodnotia
škody spôsobené antropogénnymi vplyvmi a prírodnými katastrofami.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
• Univerzita vlastí športovú halu a krytý bazén. Pri študentských domovoch na športové aktivity slúžia
posilňovne, stolnotenisová miestnosť, volejbalové a tenisové ihrisko.
ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
• V študentských domovoch pôsobia krúžky, do činnosti ktorých sa ubytovaní študenti môžu aktívne
zapájať. Pôsobí tu napr. folklórny súbor ZOBOR
• „Divadielko na Osmičke“, „Divadielko Krížom krážom“, Mládež slovenského červeného kríža pri SPU,
fotokrúžok, vivárium, krúžok kaktusárov a mnoho iných krúžkov kultúrnej a záujmovej činnosti.
ŠTIPENDIÁ
Študenti FEŠRR sa môžu uchádzať o :
• sociálne štipendium
• motivačné štipendium (prospechové a mimoriadne štipendium)
•

Kde získam viac informácií o štúdiu na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ?
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