
 

Затверджено керівництвом SUA FBFS у Нітрі 19.10.2021 

a) з коментарями 

b) без коментарів 

Затверджено ASA FBFS y Нітрі, 22.10.2021 

a) з коментарями 

b) без коментарів 

 

 

 

 

 

Умови процедури прийому до 
II. ступінь університетського навчання 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 
інженерна щодня 2 роки 
зовнішня інженерія (платна) 3 роки 

 
 

АККРЕДЕНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ (ІІ ст.)) НА АКАДЕМІЧНИЙ ГОД 2022/2023 
 

* навчання англійською мовою оплачується відповідно до Правил плати SUA у Нітрі. 
 

 
Основні умови прийому до II. ступінь дослідження в SUA FBFS в Нітра 
 

1. Процедура прийому на ступінь інженера в SUA FBFS в Нітра проводиться 
відповідно до §55, §56, §57 та §58 Закону №. 131/2002 Зб. Словацької Республіки 
про університети, дотримуючись Регламенту дослідження SUA в Нітра та Статуту 
SUA FBFS в Нітра. 

 
2. Основна умова прийому студента до інженерного навчання - це закінчення 

навчальної програми І ступеня в тій же чи спорідненій галузі навчання та успішне 
її завершення державним іспитом. 
 

 

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 
 

 

ІНЖЕНЕРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ навчальна форма 
запланована 

кількість 
студентів 

Агробіотехнології щодня 10 

Прикладна біологія щоденний / зовнішній 20/10 

Безпека та контроль харчових продуктів щоденний / зовнішній 40/20 

Безпека та контроль харчових продуктів * щодня 15 

Харчові технології щодня 40 

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


 

Інші умови прийому до II. ступінь навчання в SUA FBFS в Нітра 
 

1. Абітурієнти на навчальні програми на ІІ. ступінь, який закінчив ступінь бакалавра 
у FBFS в Нітра, буде прийнятий на підставі досягнутих результатів навчання на І 
ступеня університетського навчання та результатів, отриманих на державному 
іспиті. 

2. Одним із пріоритетів SUA FBFS в Нітра є: забезпечити, щоб абітурієнти, які мають 
найвищий рівень знань та передумови для дослідження, були допущені до 
навчання, тапідтримка таких навчальних програм, коли на ринку праці є значний 
попит на випускників. 

3.  
Абітурієнтам, які закінчили ступінь бакалавра на іншому факультеті (або 
університеті), ніж в SUA FBFS в Нітра, буде визначено план навчання відповідної 
навчальної програми, в якій вони зацікавлені в навчанні.  
 

4. Зацікавлені у навчанні надсилають електронний або аплікація на папері. 
 

5. 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 суспільних наук СУА у Нітра після 
успішного завершення вивчення словацької мови та підтвердження успішного 
оформлення сертифіката (для самооплачувачів + укладеного контракту). 

 
 

6. Іноземні заявники зобов’язані долучити до заяви анкету 
(http://www.uniag.sk/uk/admission-requirements/)з усіма вкладеннями. 

 

7. Рішення про визнання посвідчення про освіту, виданого закордонним 
університетом, видається університетом Словацької Республіки, який здійснює 
навчальну програму в тій же або суміжній галузі навчання, як зазначено в 
документі про належним чином закінчену вищу освіту. 
 

8. Рішення за відсутності університету з такою ж чи подібною галуззю навчання у     

             Словацькій Республіці видається Міністерством освіти, науки, досліджень та                      

             спорту Словацької Республіки, Центром визнання доказів освіти, Струмова 1, 913  

             30 Братислава   (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na  

             uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 913 30 Bratislava).  
 

 

Кінцевий термін подачі заявки:  до 8.7.2022  
Засідання приймальної комісії:  15.07.2022 

 
 

http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/


 

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 
тел .: 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 

 

 


