
 

Затверджено керівництвом SUA FBFS в Нітра 19.10.2021 

a) з коментарями 

b) без коментарів 

Затверджено ASA FBFS SUA в Нітра, 22.10.2021 

a) з коментарями 

b) без коментарів 
 

 

 

 

 

 

 

Умови процедури вступу на ступінь І ступеня 
університету на Факультет биотехнологии и 
пищевой науки Словацького університету 

сільського господарства у Нітрі на 2022/2023 
навчальний рік 

 

 

 

2021 рік 



 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И 

ПИЩЕВОЙ НАУКИ 
СЛОВАКСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО  
ГОСПОДАРСТВА В НІТРА 

  
 

 

ФОРМИ ТА ДОВЖИНА ДОСЛІДЖЕННЯ 
холостяк щодня 3 роки 
бакалавр зовнішній (платний) 4 роки 

 

 
 

Основні умови вступу до І ступеня дослідженняу СУСГ ФБПН В НІТРА 
 

1. Процедура прийому на 1-й ступінь навчання в SUA FBFS в Нітра проводиться 
відповідно до §55, §56, §57 та §58 Закону №. 131/2002 Зб. Словацької Республіки 
про університети, дотримуючись Регламенту вивчення СУСГ В НІТРА та Статуту 
ФБПН  СУСГ В НІТРА. 
 

2. Основна умова вступу на ступінь бакалавра - здобуття повної середньої освіти або 
повної середньої професійної освіти. 

3. Умовою прийняття на навчання, є виповнення 18 років перед днем запису на 

навчання. 

4. Процедура прийому на перший ступінь університетського навчання в SUA FBFS в 
Нітра буде здійснюватися без вступних іспитів. 

5. Зацікавлені в навчанні надсилають електронну або паперову заявку. 

6. Після реєстрації електронної або паперової заяви рішення про це умовне 
прийняття буде надіслано в електронній формі на електронну адресу заявника. 

Адреса: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra  
Телефон: 037/641 5384, 037/641 5386  
Електронна 
пошта: 

studFBFS@uniag.sk  

Веб-сторінка: www. fbp.uniag.sk 
 

 

АККРЕДЕННІ ПРОГРАММИ ДОСЛІДЖЕННЯ (I. СТУДЕНТ)                                                          

НА АКАДЕМІЧНИЙ ГОД 2022/2023 

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА навчальна форма 
запланована 

кількість студентів 
 

Агропродукти щодня 10  

Агробіотехнології щодня 20  

Прикладна біологія щоденний / зовнішній 30/10  

Безпека та контроль харчових продуктів щоденний / зовнішній 60/20  

Їжа та технології в гастрономії щодня 30  

http://www.fbp.uniag.sk/


 

7. Інші документи (завірена копія свідоцтва про закінчення школи, автобиографія, 
медичне свідоцтво про придатність до навчання) подаються заявником на адресу 
кафедри вивчення та освіти Факультет биотехнологии и пищевой науки 
Словацького університету сільського господарства в Нітрі до 11.6.2022 р.  (1-й та 
2-й раунд процедури прийому), до 6.8.2022 р. (3-й раунд процедури прийому), 

      або з обгрунтованих причин також у день для зарахування на навчання. 
 
Інші умови для вступу на І ступінь навчання в SUA FBFS в Нітра 

1. Умови прийому до конкретної школи визначатиме приймальна комісія, виходячи 
з поточної кількості прийнятих учнів. 

2. Абітурієнти будуть оцінені за результатами, отриманими на іспиті з матури, з 
перевагою надаватись студентам, які закінчили хімію та біологію під час навчання 
в середній школі. 

3. Іноземні заявники з держав-членів Європейського Союзу або держав, які є 
сторонами Угоди про Європейський економічний простір, або громадяни, які 
проживають у державі-члені, будуть прийматися на тих самих умовах, що і 
громадяни Словацької Республіки. Іноземні абітурієнти з інших країн можуть 
подати заявку на навчання на Факультет биотехнологии и пищевой науки SUA в 
Нітра після успішного завершення вивчення словацької мови та підтвердження 
успішного завершення сертифіката (для самостійників - + укладеного контракту). 

4. Кандидати, які закінчили закордон, зобов'язані подати: 

 Свідоцтво про еквівалентність диплома,подається заявником, якщо 
диплом виданий іноземною школою держави, з якою укладено договір 
про взаємне визнання еквівалентності дипломів (Чеська Республіка, 
Хорватія, Угорська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, 
Республіка Польща , Румунія) 

 Рішення про визнання дійсності диплому (нострифікація 
диплома)подано кандидатом з інших країн. 

Свідоцтво про еквівалентність диплома або рішення про визнання дійсності диплому 
видається відповідним районним управлінням Словацької Республіки відповідно до 
місця постійного проживання заявника, якщо іноземний заявник не проживає в 
Словацька Республіка, районне управління Нітри, відділ освіти, Štefánikova trya 69, 949 
01 Nitra. 
 

Кінцевий термін подання заявки (1-й тур): до 28.2.2022  
Кінцевий термін подання заявки (2-й тур): до 30.4.2022  
Засідання приймальної комісії: 17.06.2022 

 

Кінцевий термін подання заявки (3-й тур): до 31.7.2022  
Засідання приймальної комісії: 12.08.2022 

 

Вступний внесок:  
20 € / електронна заявка 
20 € / додаток на папері 
 



 

Координатор для студентів з особливими потребами 
Інж. Єва Іванісова, к.е.н., 
Кафедра технології та якості рослинної продукції 
телефон: 037/641 4421, 
електронна пошта: Eva.Ivanisova@uniag.sk 
Платіжна інформація: 

1) Спосіб сплати паперового внеску: 
найменування та адреса одержувача: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. 
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
номер банківського рахунку: 7000066247/8180 
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247 
назва та адреса банку: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 
постійний символ (KS) 0558 
символ змінної (VS) 105900 
конкретний символ (ŠS) 105900721 
повідомлення для одержувача - прізвище та ім’я заявника на дослідження (без 
діакритики). 
 

2) Спосіб сплати плати за електронну заявку:  
Платіжні реквізити способу оплати наведені на останній сторінці електронної заявки 
 

3) Додаткові дані для оплати з-за кордону: 
Наступні дані також необхідні для здійснення платежів з інших країн ЄС: 
BIC / SWIFT код: SPSRSKBA 
 

Адреса для надсилання заявок: 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie  
Tr. A. Hlinku 2  
949 76 Nitra 

 
 
 


