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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (II. stupeň) PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

agrobiotechnológie
aplikovaná biológia
bezpečnosť a kontrola potravín
food control and safety*
technológia potravín

forma štúdia
denná
denná / externá
denná / externá
denná
denná

plánovaný počet študentov
20
30 / 10
60 / 20
10
40

* štúdium v anglickom jazyku spoplatnené podľa Poriadku poplatkov SPU v Nitre.

Základné podmienky prijatia na II. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre
1. Prijímacie konanie na inžiniersky stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje
podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle
Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.
2. Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie
študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore
a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

Ďalšie podmienky prijatia na II. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre
1. Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni, ktorí ukončili
bakalárske štúdium na FBP, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných
výsledkov na prvom stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na
štátnej skúške.

2. Jednou z priorít FBP SPU v Nitre je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači,
ktorí prejavia najvyššiu mieru vedomostí a predpokladov na štúdium a podpora takých
študijných programov, kde je významný dopyt po absolventoch na trhu práce.
3. Uchádzačom, ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole)
ako na FBP SPU v Nitre, bude upresnený študijný plán príslušného študijného
programu, na ktorom majú záujem študovať.
4. Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú príp. papierovú prihlášku.
5. Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania
s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako
občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu
uchádzať o štúdium na FBP SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského
jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení (u samoplatcov + uzatvorená
zmluva).
6. Zahraniční uchádzači sú povinní priložiť k prihláške Application
(http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/) so všetkými prílohami.

Form

7. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou
vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program
v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne
ukončenom vysokoškolskom vzdelaní.
8. Rozhodnutie, v prípade neexistencie vysokej školy s rovnakým alebo podobným
študijným odborom v SR, vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 913 30 Bratislava.

Deň otvorených dverí: 11.2.2021 o 9,00 h a 13,00 h - online
18.3.2021 o 9,00 h a 13.00 h - online
Termín podania prihlášky: do 9.7.2021
Zasadnutie prijímacej komisie : 16.7.2021
Poplatok za prihlášku: 30 €
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
tel.: 037/641 4421
e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk

Fakturačné údaje:
1) Spôsob úhrady poplatku za papierovú prihlášku:
názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
2) Spôsob úhrady poplatku za e-prihlášku:
fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e - prihlášky
3) Doplňujúce údaje pre úhradu platby zo zahraničia:
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
Adresa pre zasielanie prihlášok:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

