Upravené podmienky prijímania uchádzačov o doktorandské štúdium
na Technickej fakulte SPU v Nitre v akademickom roku 2020/2021

Formy a dĺžka štúdia
Denná forma
Externá forma (spoplatnené)

3 roky
4 roky

Akreditované študijné programy pre akademický rok 2020/2021
Študijný odbor
Strojárstvo
(predtým Strojárske
technológie a materiály)
Strojárstvo
(predtým Dopravné stroje
a zariadenia)
Strojárstvo
(predtým Mechanizácia
poľnohospodárskej a lesníckej
výroby)
Strojárstvo
(predtým Výrobná technika)

Forma
štúdia1

Predpokl.
počet2

Školné
€/akad. rok3

D

2

-

E

2

800

Dopravné stroje
a zariadenia

D

2

-

E

2

800

Technika a mechanizácia
poľnohospodárskej
výroby

D

2

-

E

2

800

Riadiace systémy vo
výrobnej technike

D

2

-

E

2

800

Študijný program
Výrobné technológie

1

D – denná, E – externá
predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3
školné sa uhrádza až po zapísaní uchádzača na štúdium v príslušnom akademickom roku
2

Základné podmienky prijatia na štúdium
V zmysle § 56 ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
V zmysle § 57 ods. 1, resp. ods. 3 zákona prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje
prijímaciu skúšku, ktorou sa overujú schopnosti uchádzača na štúdium.
Forma, rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania
Prijímacia skúška na doktorandské študijné programy sa uskutočňuje z predmetov v zmysle
akreditačných spisov študijných programov s nižšie uvedeným bodovým hodnotením, pričom za
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky sa považuje, ak uchádzač získa minimálne 90 bodov.
Bodové hodnotenie (max. hodnoty) predmetov prijímacej skúšky pre študijný program:
Výrobné technológie
a) prijímacia skúška z tematických okruhov
- Výrobné technológie
- Prevádzková spoľahlivosť techniky

20 b
20 b
1

- Logistika
- Svetový jazyk (formou písomného testu)
- Svetový jazyk (ústna forma pohovoru v odbornej terminológii týkajúcej sa
zvolenej témy doktorandskej práce)
b) študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:
- za rozsah 1,00 – 1,50
- za rozsah 1,51 – 2,00
c) publikačná činnosť (zohľadní príslušná komisia)

20 b
20 b
20 b

20 b
10 b
10 b

Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
a) prijímacia skúška z tematických okruhov
- Mechanizované výrobné systémy z rastlinnej výroby / Mechanizované
výrobné systémy zo živočíšnej výroby (v závislosti od zamerania témy
k doktorandskej práce)
- Materiály a strojárske technológie
- Mobilná a dopravná technika
- Svetový jazyk (formou písomného testu)
- Svetový jazyk (ústna forma pohovoru v odbornej terminológii týkajúcej sa
zvolenej témy doktorandskej práce)
b) študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:
- za rozsah 1,00 – 1,50
- za rozsah 1,51 – 2,00
c) publikačná činnosť (zohľadní príslušná komisia)

20 b

20 b
20 b
20 b
20 b

20 b
10 b
10 b

Dopravné stroje a zariadenia
a)
b)
c)

prijímacia skúška z tematických okruhov
Dopravné a manipulačné zariadenia
Automobilové spaľovacie motory
Technická fyzika
Svetový jazyk (formou písomného testu)
Svetový jazyk (ústna forma pohovoru v odbornej terminológii týkajúcej sa
zvolenej témy doktorandskej práce)
študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:
za rozsah 1,00 – 1,50
za rozsah 1,51 – 2,00
publikačná činnosť (zohľadní príslušná komisia)

20 b
20 b
20 b
20 b
20 b

20 b
10 b
10 b

Riadiace systémy vo výrobnej technike
a)
b)
c)

prijímacia skúška z tematických okruhov
Automatizácia technologických procesov
Informačné systémy
Fyzika
Svetový jazyk (formou písomného testu)
Svetový jazyk (ústna forma pohovoru v odbornej terminológii týkajúcej sa
zvolenej témy doktorandskej práce)
študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:
za rozsah 1,00 – 1,50
za rozsah 1,51 – 2,00
publikačná činnosť (zohľadní príslušná komisia)

20 b
20 b
20 b
20 b
20 b

20 b
10 b
10 b
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Ďalšie kritériá, ktoré sa uplatňujú pri rozhodovaní o prijatí uchádzača na štúdium
-

správnosť a úplnosť vyplnenia prihlášky spolu s dodanými prílohami,
osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v stanovenom termíne,
prijatí budú uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku s najvyšším počtom
získaných bodov,
v špecifických prípadoch (napr. absolvovanie študijného programu podľa predchádzajúcich
predpisov, zahraniční študenti a pod.) sa vyžaduje aj vyjadrenie zo strany predsedu príslušnej
odborovej komisie.

Prijímacie konanie
Termín konania prijímacej skúšky
Termín podania prihlášky

24. 7. 2020 o 800 v zasadačke D-TF (4. poschodie)
do 30. 6. 2020 (elektronická prihláška)

Prijímacia skúška sa uskutoční prezenčnou alebo dištančnou metódou v súlade s platnou legislatívou
a v závislosti od aktuálnych preventívnych opatrení na SPU v Nitre (o čom budú uchádzači včas
informovaní).
Podávajú sa len e-prihlášky (https://is.uniag.sk/prihlaska/; kliknúť na „Vstúpiť do systému e-prihlášok
ako nový používateľ“), požadované prílohy sa zasielajú elektronicky na kontaktnú adresu. Overené
kópie diplomu a vysvedčenia budú z dôvodu platných preventívnych opatrení predložené pri zápise
(týka sa uchádzačov z iných VŠ).
Povinné prílohy k prihláške na štúdium
a) uchádzači o štúdium z TF SPU v Nitre:
- životopis,
- kópia diplomu z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
- kópia vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
- výpis známok a dosiahnutých priemerov za celé obdobie štúdia (1. stupeň VŠ a 2. stupeň VŠ),
- údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium
v externej forme štúdia, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu
alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných
predpisov, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na
štúdium,
- písomne spracované tézy (hlavné myšlienky) zvolenej témy v slovenskom aj anglickom
jazyku (v rozsahu 250-300 slov); témy dizertačných prác nájdete na stránke www.tf.uniag.sk:
Štúdium → Doktorandské štúdium → Témy dizertačných prác pre aktuálny akademický rok,
- prehľad publikačnej činnosti,
- doklad o úhrade poplatku.
b) uchádzači o štúdium z iných vysokých škôl:
- životopis,
- overená kópia diplomu z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
- overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
- výpis známok a dosiahnutých priemerov za celé obdobie štúdia (1. stupeň VŠ a 2. stupeň VŠ),
- údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium
v externej forme štúdia, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu
alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných
predpisov, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na
štúdium,
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-

-

písomne spracované tézy (hlavné myšlienky) zvolenej témy v slovenskom aj anglickom
jazyku (v rozsahu 250-300 slov); témy dizertačných prác nájdete na stránke www.tf.uniag.sk:
Štúdium → Doktorandské štúdium → Témy dizertačných prác pre aktuálny akademický rok,
prehľad publikačnej činnosti,
doklad o úhrade poplatku,
v prípade, že uchádzač o štúdium absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, je
povinný predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané vysokou
školou v SR alebo MŠVVaŠ SR v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z.

Kontaktná adresa:
Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Technická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: 037/641 5589
E-mail: Renata.Zahorska@uniag.sk
www.tf.uniag.sk
Poplatok za prijímacie konanie, spôsob platby a fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie
Spôsob platby

35 € (elektronická prihláška)
bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

UPOZORNENIE: Úhrada nie je možná poštovou poukážkou (ani typu U).
Fakturačné údaje:
IBAN: SK4081800000007000066247
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
konštantný symbol (KS) 0558
variabilný symbol (VS) 103900
špecifický symbol (ŠS) 103900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)
Názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
UPOZORNENIE: Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom
s identifikáciou Vašej platby. Kópia dokladu o úhrade je povinnou prílohou prihlášky.
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