
 

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЙ И 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
СЛОВАЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В НІТРІ 

 

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

studfbp@uniag.sk 

Веб-сторінка: www.fbp.uniag.sk 

 
ФОРМИ І ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ  

інженер денна форма, стаціонарна 2 роки 
інженер заочна форма 3 роки 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Навчальна форма 

Агробіотехнології стаціонарна 

Прикладна біологія стаціонарна / заочна 

Безпека та контроль харчових продуктів стаціонарна / заочна 

Безпека та контроль харчових продуктів * стаціонарна 

Технології виробництва продуктів стаціонарна 
* Навчання англійською мовою оплачується відповідно до Тарифів SPU в Нітрі. 

 
Умови вступу на 2-й рівень навчання (бакалавр) на Факультет біотехнології та харчової 
промисловості (далі FBP) в Словацький сільськогосподарський університет (далі SPU) в 
місті Нітра: 

1. Процедура прийому на 2-й рівень навчання в FBP SPU в Нітрі здійснюється відповідно 
до §55, §56, §57, §58 закону № 131/2002 Словацької Республіки про університети; 
відповідно до Правил навчання SPU в Нітрі і Статутом FBP SPU в Нітрі. 

2. Основною умовою прийому студента на інженерні спеціальності є закінчення 
освітньої програми 1-го ступеня в тій же або суміжній галузі навчання та її успішне 
завершення державним іспитом.  

3. Ті, хто зацікавлений у навчанні, повинні відправити електронну або паперову заявку. 

4. Іноземні заявники з держав-членів Європейського Союзу або держав, які є 
підписантами Угоди про Європейський економічний простір, або громадяни з ПМЖ в 
державі-члені ЄС, будуть прийматися на тих же умовах, що і громадяни Словацької 
Республіки. Іноземні абітурієнти з інших країн можуть подати заявку на навчання на 
FBP SPU в Нітрі після успішного закінчення вивчення словацької мови, доклавши 
підтвердження про успішне завершення курсів (для платників + укладений контракт).  

5. Іноземні заявники повинні додати до заяви Application Form. 
(Http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/)со усіма вкладеннями. 

6. Рішення про визнання свідоцтва про освіту, виданого іноземним університетом, 
видається університетом в Словацькій Республіці, який здійснює навчальну програму 
в тій же або суміжній галузі навчання, яка вказана в документі про належне 
завершення вищої освіти.  

7. Якщо в Словацькій Республіці немає університету з такою ж або аналогічною 
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областю навчання, рішення видається Міністерством освіти, науки, досліджень і 
спорту Словацької Республіки, Центром визнання доказів освіти, Стромова. 1, 913 30 
Братислава. 

 
Кінцевий термін подачі заявки: до 9.7.2021 

Засідання приймальної комісії: 16.07.2021 

 
Вступний внесок : 

30 € / електронна заявка 
40 € / додаток на папері 

 

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 
Додаткові данні: 
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 оплати плати електронної заявки: 
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 
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