PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA II.STUPEŃ
VZDELÁVANIA (INŽINIERSKE ŠTÚDIUM) V AKAD. ROKU 2012/2013

FAKULTA EURÓPSKYCH ŚTÚDIÍ 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 inžinierskeho štúdia FŠ


environmentálne manažérstvo



regionálny rozvoj



manažment rozvoja vidieckej krajiny
a vidieckeho turizmu
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Výška ročného školného pre spoplatnený študijný program je 700 €.
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 II. stupeň do: 15.júna 2012
Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy.
Prijímacie konanie: 20. júla 2012
Povinnými prílohami k prihláške sú: životopis, overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške
z bakalárskeho štúdia, dodatok k diplomu, výpis známok potvrdený študijným oddelením ( prípadne
potvrdenie o správnosti údajov – vážený študijný priemer v prihláške), doklad o úhrade poplatku.

Poplatok za prijímacie konanie 35 €
Adresa pre posielanie prihlášok:

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

Podmienky prijatia na štúdium
Fakulta prijíma absolventov bakalárskeho štúdia na základe prijímacieho konania (bez prijímacej
skúšky).
Kritériom prijatia je:
I. Ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore
1.) Pre študentov - záujemcov o prijatie na študijné programy - Regionálny rozvoj
a Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu :
a) rovnaký študijný odbor : 3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj
b) príbuzné študijné odbory (odbory 3.1.7 verejná politika a verejná správa, 3.3.1 národné
hospodárstvo, 3.3.23 verejná ekonomika a služby 3.4.4. správne právo)
2. Pre študentov - záujemcov o prijatie na študijný program - Environmentálne manažérstvo
a) rovnaký študijný odbor: 4.3.3 Environmentálny manažment

b) príbuzné študijné odbory (odbory 4.3.1 ochrana a využívanie krajiny,
4.3.2 environmentálne inžinierstvo, 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov vied o živej a neživej
prírode)
3. Uchádzač o štúdium, ktorý skončil štúdium v rovnakom študijnom odbore, môže
získať v uvedenom kritériu maximálne 40 bodov, v príbuznom študijnom odbore
bodov.

maximálne 20

II. Študijné výsledky dosiahnuté v bakalárskom stupni štúdia
- vážený študijný priemer
1,00 – 1,20 – 40 bodov
1,21 – 1,40 – 32 bodov
1,41 – 1,60 – 24 bodov
1,61 – 1,80 – 16 bodov
1,81 – 2,00 - 8 bodov
≥ 2,00
- 0 bodov
Uchádzač o štúdium môže získať v uvedenom kritériu maximálne 40 bodov.
III. jazyková skúška
minimálne UNICERT II na úrovni B2 v rámci referenčného rámca EÚ - uchádzač o štúdium
získa za UNICERT II – 60 bodov.
Prijatí budú uchádzači o štúdium s najvyšším počtom získaných bodov. Uchádzač môže získať
maximálne 140 bodov.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými uchádzačmi o štúdium
Študenti prácu 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
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

