PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM
DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA TF SPU NITRE V AKADEMICKOM
ROKU 2015/2016

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA
FAKULTA TECHNICKÁ
Tr. A. Hlinku 2
949 76, Nitra
tel. 037/641 5489
e-mail: Jana.Bacskorova@uniag.sk
Akreditované študijné programy doktorandského štúdia
Študijný odbor
Študijný program
Forma
štúdia
5.2.57 Kvalita produkcie

Kvalita produkcie

5.2.3 Dopravné stroje a
zariadenia
6.1.14 Mechanizácia
poľnohospodárskej
a lesníckej výroby

Dopravné stroje a
zariadenia
Technika a mechanizácia
poľnohospodárskej
výroby

Termín podania prihlášky do:
Prijímacie konanie:

denná
externá
denná
externá
denná
externá

Získaný titul

PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

Roky
štúdia
4
5
4
5
4
5

bezplatné
platené
bezplatné
platené
bezplatné
platené

15. 06. 2015
22. 06. 2015 o 8,00 hod v zasadačke D-TF na 4. poschodí

Školné externej formy štúdia na akademický rok 2015/2016 je 800 € /uhrádza sa až po
doručení rozhodnutia o prijatí na štúdium/.
Požiadavky k rozhodovaciemu konaniu prijatia uchádzača na štúdium:
- úplnosť vyplnenia prihlášky spolu s dodanými prílohami,
- osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v danom termíne,
- úspešné absolvovanie prijímacieho konania /prijímaní budú uchádzači s najvyšším počtom
získaných bodov/,
- v špecifických prípadoch /napr. absolvovanie študijného programu podľa predchádzajúcich
predpisov, zahraniční študenti a pod./ sa vyžaduje aj vyjadrenie zo strany predsedu príslušnej
odborovej komisie.
Povinné prílohy k prihláške na štúdium:
- životopis,
- overená kópia diplomu inžinierskeho štúdia,
- overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške z inžinierskeho štúdia,
- prehľad absolvovaných predmetoch a dosiahnutých priemerov za celé obdobie štúdia
/Bc. aj Ing./,
- prehľad publikačnej činnosti,
- doklad o úhrade poplatku.
Adresa pre posielanie prihlášok:

Vedeckovýskumné oddelenie D-TF
SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Hodnotenie prijímacieho konania
Prijímacie konanie na doktorandské študijné programy sa uskutoční z predmetov v zmysle
akreditačných spisov študijných programov. Pre hodnotenie sa budú používať nasledovné kritériá:
a/ Bodové hodnotenie /max. hodnoty/ prijímacej skúšky pre študijný program

„Kvalita produkcie“:
- Spoľahlivosť strojov
- Riadenie a kontrola kvalita
- Fyzika
- Svetový jazyk / formou písomnej formy/
- Svetový jazyk /ústna forma pohovoru v odbornej terminológii
týkajúcej sa zvolenej témy doktorandskej práce/
- Študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:
za rozsah 1,00-1,50
za rozsah 1,51-2,00
- Publikačná činnosť ú zohľadní príslušná prijímacia komisia/

20b.
20b.
20b.
20b.
20b.
20b.
10b.
10b.

b/ Bodové hodnotenie /max. hodnoty/ prijímacej skúšky pre študijný program

„Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby“
Mechanizácia rastlinnej výroby
resp. Mechanizácia živočíšnej výroby
- Materiály a strojárske technológie
- Fyzika
- Svetový jazyk / formou písomnej formy/
- Svetový jazyk /ústna forma pohovoru v odbornej terminológii
týkajúcej sa zvolenej témy doktorandskej práce/
- Študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:
za rozsah 1,00-1,50
za rozsah 1,51-2,00
- Publikačná činnosť ú zohľadní príslušná prijímacia komisia/

20b.
20b.
20b.
20b.
20b.
20b.
10b.
10b.

c/ Bodové hodnotenie /max. hodnoty/ prijímacej skúšky pre študijný program

„Dopravné stroje a zariadenia“
- Dopravná a manipulačná technika
- Motorové vozidlá
- Fyzika
- Svetový jazyk / formou písomnej formy/
- Svetový jazyk /ústna forma pohovoru v odbornej terminológii
týkajúcej sa zvolenej témy doktorandskej práce/
- Študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:
za rozsah 1,00-1,50
za rozsah 1,51-2,00
- Publikačná činnosť ú zohľadní príslušná prijímacia komisia/

20b.
20b.
20b.
20b.
20b.
20b.
10b.
10b.

Fakturačné údaje:
Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na TF SPU v Nitre je pre
akademický rok 2015/2016 nasledovný:
prijímacie konanie : 35 € /1054,41 Sk (pri konverznom kurze 30,1260 Sk za 1 €)
Spôsob úhrady POPLATKU závisí od formy prihlášky
- pri elektronickej prihláške 33 € - poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného
v elektronickej prihláške,
- pri klasickej prihláške 35 € (papierový formulár)- odporúčame ako najvhodnejší spôsob
úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, NIE poštovou
poukážkou, a to ani typu U.
Na zrealizovanie platby cez internetbanking, prip. bankový prevod, potrebujete nasledovné

údaje:







číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
konštantný symbol (KS) 0558
variabilný symbol (VS) 103900
špecifický symbol (ŠS) 103900721
správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez
diakritiky)

