PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA I. STUPEŃ VZDELÁVANIA
(BAKALÁRSKE ŚTÚDIUM) V AKAD. ROKU 2012/2013

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPU V NITRE
Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, tel. 037/641 5757
e-mail: dekfesrr@uniag.sk
http://www.fesrr.uniag.sk

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia
•

Európske rozvojové programy

•

Regionálny rozvoj

•

Manažment rozvoja vidieckej krajiny
a vidieckeho turizmu

•

Environmentálne manažérstvo

FŠ

T

R

PP

D
E
D
E
D
E

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3
3
3
3

40
20
40
20
40
20

bezplatné
platené
bezplatné
platené
bezplatné
platené

D
E

Bc.
Bc.

3
3

40
20

bezplatné
platené

Výška ročného školného pre spoplatnený študijný program je 550 €.
poznámka : FŠ forma štúdia D-denné, E-externé
T získaný akademický titul
R počet rokov riadneho štúdia
PP predpokladaný počet prijímaných, môže byť upravený v zmysle čl. 17 ods.3 Štatútu
SPU v Nitre
Termín podania prihlášky na I. stupeň do: 31.marca 2012
Prijímacie konanie na I. stupeň: 18.- 19. 06. 2012
Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy. Pri vypĺňaní prihlášky je dôležité
zvoliť si predmety, z ktorých absolvuje uchádzač o štúdium prijímaciu skúšku. Pozri: vzor vyplnenej
prihlášky na štúdium na stránke www.fesrr.uniag.sk

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je 35 €.
Povinnými
prílohami
k prihláške
sú:
životopis,
overená
fotokópia
vysvedčenia(uchádzač, ktorý maturoval skôr ako 2012), doklad o úhrade poplatku.
Adresa pre posielanie prihlášok:

maturitného

Výchovno-vzdelávacie oddelenie D-FEŠRR
SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra

Podmienky prijatia na štúdium
Ukončené úplné všeobecné stredoškolské vzdelanie (gymnázium, alebo úplné stredné odborné
vzdelanie) a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Kritériom prijatia je počet bodov získaných z prijímacej skúšky.
Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej
konfederácie, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.

Zahraničným uchádzačom o štúdium z tretích krajín bude umožnené na základe ich žiadosti
vykonať prijímacie skúšky v jazyku anglickom. V prípade ich prijatia na štúdium sú povinní uzatvoriť
zmluvu o poskytovaní VŠ štúdia (samoplatcovia). V odôvodnených prípadoch môže kompetentný
orgán na základe požiadania zahraničného uchádzača rozhodnúť o náhradnom termíne konania
prijímacích skúšok .

Prijímacia skúška
Je povinná z jedného svetového jazyka (Aj, Nj, Fj, Šj, Rj) podľa vlastného výberu uchádzača
a z jedného predmetu zo skupiny: matematika, ekonómia, biológia, chémia podľa vlastného výberu.
V prípade, že si uchádzač o štúdium vopred na prihláške neuvedie dva predmety, z ktorých absolvuje
prijímaciu skúšku, budú mu automaticky nasadené predmety: matematika a anglický jazyk.
Požadované sú vedomosti v rozsahu osnov gymnázií. Forma skúšky je písomný test. Ako učebnú
pomôcku pri príprave na PS odporúčame publikácie SPU v Nitre (požiadavky na prijímacie skúšky
z matematiky, ekonómie, biológie, chémie a svetových jazykov), ktoré si možno zakúpiť v predajni
VES (Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, tel. 037/6414227). Výsledky prijímacích skúšok (počet
získaných bodov) sú zverejnené do jednej hodiny od jej konania v priestoroch univerzity. Hodnotí sa
odpoveďový hárok uchádzača, ktorý je ako výsledok testu snímaný skenerom a anonymne
elektronicky spracovaný.
Výsledky maturitnej skúšky nie sú zahrnuté do celkového bodového hodnotenia.
Namiesto povinného predmetu svetový jazyk sa môže uznať štátna skúška zo svetového jazyka (ŠS),
ak o to uchádzač požiada, a to ŠS základná, resp. ŠS všeobecná + odborná s nasledovným počtom
bodov:
všeobecná + odborná
základná
prospel s vyznamenaním (1)
80 bodov
72 bodov
prospel veľmi dobre (2)
72 bodov
65 bodov
prospel (3)
60 bodov
52 bodov
Uchádzači majú možnosť voľby medzi akceptovaním uvedených zásad a robením prijímacích skúšok
z daného predmetu. O uznanie predmetu prijímacích skúšok požiada uchádzač o štúdium do 31.
marca 2012.
Odpustenie prijímacích skúšok
Kompetentný orgán môže odpustiť prijímacie skúšky :
- účastníkom vedomostných olympiád z predmetu prijímacej skúšky, ktorí sa umiestnili do tretieho
miesta (vrátane) súťaže na celoslovenskej úrovni alebo boli úspešnými riešiteľmi na medzinárodnej
úrovni.

O odpustenie prijímacích skúšok požiada uchádzač o štúdium písomne do 31. marca 2012.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými uchádzačmi o štúdium
Študenti so zdravotným postihnutím sa môžu obrátiť na koordinátora, ktorý napomáha pri kontakte
so študijným oddelením fakulty.
Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra udržateľného rozvoja, Mariánska 10, 949 01 Nitra,
e-mail: martin.prcik@uniag.sk
Uplatnenie absolventov
Európske rozvojové programy
1. stupeň – uplatnia sa vo vyšších územných celkoch, v odboroch regionálneho rozvoja, 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 vo vlastných podnikateľských subjektoch.

Regionálny rozvoj
1. stupeň – uplatňujú sa ako analytici, manažéri a projektanti miestnych a regionálnych rozvojových
programov a projektov vypracovávaných pre účely využitia štrukturálnych fondov EÚ a to tak v
inštitúciách verejnej správy, ako aj v poradensko-projektových organizáciách.
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
1. stupeň – uplatňujú sa ako analytici a manažéri na nižších stupňoch riadenia inštitúcií verejnej
správy (obecné úrady, samosprávne kraje, krajské úrady, rozvojové agentúry), samostatne riadia
špecifické podniky cestovného ruchu (malé ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie a informačné
centrá) prípadne vybrané podniky dodávateľských služieb vo vidieckom cestovnom ruchu.
Environmentálny manažment
1. stupeň – uplatňujú sa ako poradcovia a konzultanti v súkromných firmách a finančných
inštitúciách, v štátnej správe ako hovorcovia a analytici pre využívanie a manažment prírodných
zdrojov, ako úradníci v inštitúciách, kde sa hodnotia škody spôsobené antropogénnymi vplyvmi a
prírodnými katastrofami. Pripravujú podklady pre vydávanie odborných rozhodnutí v príslušnom
odbore štátnej služby, čo im umožní aj zaradenie do stálej štátnej služby.

Spôsob úhrady POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete
- pri elektronickej prihláške - POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného
v elektronickej prihláške,
- pri klasickej prihláške ( prihláška ŠEVT)- odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady
POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, 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 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 číslo bankového účtu: 7000066247/8180
o IBAN: SK 408180000000 7000066247
o SWIFT kód: SUBASKBX
o Názov adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 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

