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Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na II. stupeň 

vysokoškolského štúdia v študijnom programe kvalita a bezpečnosť 
vo výrobných technológiách na Technickej fakulte SPU v Nitre pre 

akademický rok 2023/2024 
 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je: 

- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 
pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým 
bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie 
študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 
kreditov. 

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa: 

- na jednu prihlášku si uchádzač uvedie jeden študijný program z ponuky študijných programov 
ponúkaných pre akademický rok 2022/2023, 

- u uchádzačov o denné štúdium v kombinovanej metóde môžu byť zohľadnené okrem 
výsledkov prijímacieho konania ďalšie okolnosti (napr. zamestnanie). 

 
Spôsob overovania ďalších podmienok prijatia na inžinierske štúdium 
Pre hodnotenie sa použije v UIS nasledovný algoritmus: 

a) bodové hodnotenie aritmetického priemeru výsledkov štátnej bakalárskej skúšky, lineárne 
body 

- maximum (40 bodov) bude za priemer 1,00 a ďalej sa budú body so zväčšujúcim priemerom 
lineárne znižovať k 0 bodom, ktoré odpovedajú maximálnemu priemeru (3,00).  

PREDPOKLADANÉ POČTY ŠTUDENTOV, KTORÍ SA BUDÚ PRIJÍMAŤ NA DANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
V DENNEJ, EXTERNEJ, KOMBINOVANEJ FORME  
 
Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách pre II. stupeň štúdia  

Plánovaný počet prijatých 

Denná forma štúdia prezenčnou metódou  40 
Denná forma štúdia kombinovanou metódou  40 

 

Programová komisia študijného programu kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách pre II. 
stupeň štúdia navrhla podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre daný študijný program so 
zohľadnením osobitostí pre študentov so špecifickými potrebami na svojom zasadnutí dňa 10. 11. 
2022. Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre študijný program automobilová doprava boli 
prerokované v Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre dňa 
1.12.2022.  
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