Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium
inžinierske
- druhý stupeň akademický rok 2013/2014
Táto prihláška je určená pre absolventov bakalárskeho štúdia, t. j. vysokoškolského
štúdia prvého stupňa, ktorí chcú pokračovať v inžinierskom štúdiu, t.j. vo vysokoškolskom
štúdiu druhého stupňa.
Záujemca o inžinierske štúdium sleduje informácie o možnostiach štúdia a podmienky
prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo Ministerstvo školstva,
vedy , výskumu a športu SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu
alebo z iných relevantných informačných zdrojov.
1. strana prihlášky
 uchádzač o štúdium vyplní osobné údaje (nezabudnite na číslo OP), v prípade
prechodného bydliska treba uviesť korešpondenčnú adresu
 na jednu prihlášku môže uchádzač uviesť 2 študijné programy (podľa priority záujmu
o štúdium) za jeden poplatok
- v položke Forma štúdia treba doplniť slovom denná alebo externá
- v položke Metóda štúdia doplňte prezenčná
 uvedie informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole – treba uviesť
začiatok, skončenie bakalárskeho štúdia a akademický titul
2. strana prihlášky
 uchádzač uvedie prehľad o ďalšom i nedokončenom štúdiu na VŠ. Taktiež uvedie riadne
skončené štúdium, práve prebiehajúce štúdium alebo neskončené štúdium (nadštandardná
dĺžka štúdia)
 uchádzač doloží výpis výsledkov bakalárskeho štúdia, ktorý vydáva študijné oddelenie
vysokej školy (Dodatok k diplomu) – výsledky bakalárskeho štúdia do prihlášky
nevypisujte
 Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon
povolania vo zvolenom študijnom programe budú potrebovať uchádzači o štúdium
z iných VŠ
3. strana prihlášky
Dôležité je:
 vyplniť dátum a podpísať prihlášku
 doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
(ďalej len POPLATOK) pre akademický rok 2013/2014 vo výške:
35 EUR za papierovú prihlášku
33 EUR za elektronickú prihlášku (podmienkou je elektronickú prihlášku aj vytlačiť
a zaslať spolu s prílohami)
 Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si uchádzač vyberie, a to buď:
- pri elektronickej prihláške - POPLATOK sa uhradí bezhotovostne, podľa
návodu uvedeného v elektronickej prihláške,
- pri klasickej prihláške (papierový formulár) – najvhodnejší spôsob úhrady
POPLATKU cez internetbanking, prípadne bankovým prevodom, určite NIE poštovou
poukážkou. Na zrealizovanie platby cez internetbanking, prípadne bankovým prevodom sú
potrebné nasledovné údaje:
číslo bankového účtu:
7000066247/8180
konštantný symbol (KS):
0558
variabilný symbol (VS):
103900
špecifický symbol (ŠS):
103900721
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:

číslo bankového účtu:
IBAN: SK 408180000000
SWIFT kód:
názov a adresa banky:

7000066247/8180
7000066247
SUBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
konštantný symbol (KS):
0558
variabilný symbol (VS):
103900
špecifický symbol (ŠS):
103900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
Upozornenie: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete prípadným problémom
s identifikáciou Vašej platby. Úhrady poštovou poukážkou nebudeme akceptovať.
 k prihláške priložiť: životopis, overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia –
študenti z iných VŠ, študentom z TF SPU v Nitre stačia fotokópie dokladov o ukončení
štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
4. strana prihlášky
Je určená vysokým školám

