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Zásady
prijímacieho konania na FPV UKF v Nitre
pre akademický rok 2014/2015
1. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre (ďalej FPV) prijíma uchádzačov o štúdium
v akademickom roku 2014/15 iba na akreditované bakalárske, magisterské
a doktorandské študijné programy.
2. Ponuku štúdia zverejňuje FPV na svojom webovom sídle do 20. septembra 2013.
3. Propagáciu študijných programov FPV realizuje aj prostredníctvom účasti na veľtrhoch
vzdelávania, inzerovaním v dennej tlači a organizáciou Dňa otvorených dverí.
4. FPV pre akademický rok 2014/15 prijíma uchádzačov podľa základných a ďalších
podmienok prijatia na štúdium.
5. Základné a ďalšie podmienky prijatia na štúdium na FPV sú zverejnené na úradnej
výveske, na oficiálnom webovom sídle FPV a sú prílohou týchto zásad.
6. FPV pre akademický rok 2014/15 prijíma uchádzačov podľa nasledovných ďalších
podmienok prijatia na štúdium:
a) uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych učiteľských študijných
programoch v dvojkombinácii prírodovedných predmetov a v neučiteľských študijných
programoch budú na FPV prijatí bez prijímacích skúšok – na základe bodového
hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas stredoškolského štúdia,
b) uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych učiteľských študijných
programoch v dvojkombinácii medzifakultných predmetov môžu byť na FPV prijatí bez
prijímacích skúšok – na základe bodového hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas
stredoškolského štúdia,
c) uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterských učiteľských študijných
programoch v dvojkombinácii prírodovedných predmetov a v neučiteľských študijných
programoch budú na FPV prijatí bez prijímacích skúšok – na základe bodového
hodnotenia výsledkov a aktivít počas predchádzajúceho štúdia,
d) uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterských učiteľských študijných
programoch v dvojkombinácii medzifakultných predmetov môžu byť na FPV prijatí bez
prijímacích skúšok – na základe bodového hodnotenia výsledkov a aktivít počas
predchádzajúceho štúdia,
e) uchádzači o vysokoškolské štúdium v doktorandských študijných programoch
budú na FPV prijatí na základe bodového hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky z
príslušného odboru, výsledkov štúdia a aktivít počas predchádzajúceho štúdia.

7. Hodnotenia uchádzačov o štúdium v jednotlivých stupňoch štúdia sú súčasťou týchto
zásad.
8. Dekan FPV na návrh vedúcich katedier menuje predsedov a členov prijímacích komisií,
ktorí musia rešpektovať objektívnosť, transparentnosť a etické zásady súvisiace
s prijímacím konaním.
9. Po ukončení termínu prijímania prihlášok na štúdium FPV študijné oddelenie zašle
uchádzačovi v prvej komplexnej informácii bližšie informácie o konaní resp. nekonaní
prijímacích skúšok a tézy, prípadne už aj pozvánku na prijímacie skúšky s uvedením
kódu uchádzača na zistenie si výsledkov prijímacích skúšok a výsledku prijímacej
komisie.
10. Spracovanie výsledkov prijímacieho konania
akademického informačného systému (AIS).

bude

vykonané

prostredníctvom

11. Výsledky prijímacích skúšok musia byť uzatvorené skúšobnou komisiou v deň
prijímacích skúšok, ak sa konajú. Údaje o výsledku prijímacej skúšky musia byť
zaznamenané do akademického informačného systému tak, aby najneskôr v nasledujúci
deň po 15,00 hod. mohli byť zverejnené na webovom sídle UKF v Nitre.
12. Uchádzač má právo na základe zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám nahliadnuť do svojho protokolu všetkých častí prijímacej skúšky.
13. Na zabezpečenie objektívneho a transparentného priebehu prijímacích skúšok dekan FPV
písomne poverí prodekana pre vzdelávanie a vedúcich katedier povinnosťou vykonávať
kontrolnú činnosť.
14. Je v kompetencii dekana FPV určiť na prijatie na štúdium ďalšie podmienky s cieľom
zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami
a predpokladmi (§ 57 zákona o vysokých školách).
Prílohy:
1. Základné podmienky prijatia na štúdium na FPV UKF v Nitre
2. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium na FPV UKF v Nitre
3. Zásady hodnotenia uchádzačov o bakalárske štúdium
4. Zásady hodnotenia uchádzačov o magisterské štúdium
5. Zásady hodnotenia uchádzačov o doktorandské štúdium
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Základné podmienky prijatia na štúdium na FPV UKF v Nitre
Prijímacie konanie na FPV UKF v Nitre sa riadi všeobecnými podmienkami platnými pre všetky fakulty UKF.
Študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) si môžu zvoliť absolventi s úplným
stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou (resp. ekvivalentnou skúškou) zo Slovenskej republiky a zo
zahraničia.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je ukončené úplné stredoškolské
vzdelanie a doklady o tom.
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa Vyhlášky
MŠaV SR č. 207/1993 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach
uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami predložiť
potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (vydáva Krajský školský úrad), resp. rozhodnutie o nostrifikácii.
Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia
podmienok na prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne s tým, že sú povinní preukázať splnenie základných
podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Od uchádzačov o bakalárske štúdium na FPV sa vyžaduje potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na
vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (potvrdenie na prihláške).
Študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia (magisterské študijné programy) si môžu zvoliť absolventi
bakalárskeho štúdia zo Slovenskej republiky a zo zahraničia.
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je ukončené vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa a doklady o tom.
Uchádzači o magisterský študijný program, ktorí už ukončili bakalárske štúdium, pripoja k prihláške overené kópie
diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu.
Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí sú v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia,
doložia k prihláške originál výpisu potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za
1. až 5. semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov.
Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia
podmienok na prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne s tým, že sú povinní preukázať splnenie základných
podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Od uchádzačov - študentov FPV o magisterské štúdium na FPV sa výpis výsledkov štúdia nevyžaduje.
Študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské študijné programy) si môžu zvoliť
absolventi magisterského alebo inžinierskeho štúdia zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje štúdium
ukončili v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.
Základnými podmienkami prijatia na doktorandské štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
(magisterské alebo inžinierske) a doklady o tom.
Uchádzači o doktorandský študijný program, ktorí už ukončili magisterské štúdium, pripoja k prihláške overené kópie
diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní magisterského/inžinierskeho študijného programu.
Uchádzači
o štúdium doktorandských
študijných programov,
ktorí
sú v poslednom
ročníku
magisterského/inžinierskeho štúdia, doložia k prihláške originál výpisu potvrdený študijným oddelením príslušnej
fakulty o absolvovaných predmetoch za 1. až 4. semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov.
Od uchádzačov - študentov FPV o doktorandské štúdium na FPV sa výpis výsledkov štúdia nevyžaduje.
Uchádzač si podáva prihlášku na štúdium v elektronickej podobe, ktorú vytlačí, podpíše a zašle na študijné oddelenie
FPV. Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný
program.
Na otvárané študijné programy sú v súlade s § 55 - 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vopred stanovené a zverejnené plánované počty prijímaných uchádzačov (číselný údaj
za názvom študijného programu).
Uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doložia k prihláške posudok vydaný lekárskou posudkovou
komisiou.
K prihláške uchádzač doloží vlastnoručne podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
Poplatok za prijímacie konanie uhradí uchádzač na číslo účtu fakulty výlučne bankovým prevodom za každú
podanú prihlášku osobitne.
Pri elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu so všetkými identifikačnými údajmi potrebnými k úhrade
poplatku.
Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované.
Neúplné prihlášky budú uchádzačovi vrátené na doplnenie.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan FPV na základe odporúčania prijímacej komisie.
Účastníci prijímacieho konania budú s výsledkami prijímacieho konania oboznámení písomne rozhodnutím dekana
FPV a prostredníctvom akademického informačného systému s prístupom cez webové sídlo univerzity alebo FPV.
Cudzinci sú na FPV prijímaní v súlade s § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách a vnútorným predpisom univerzity
o štúdiu zahraničných študentov. Poplatok za štúdium cudzincov upravuje vnútorný predpis univerzity o školnom
a poplatkoch.
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Ďalšie podmienky prijatia na štúdium – bakalárske štúdium
Pre akademický rok 2014/15 uchádzači o štúdium v bakalárskych študijných programoch v dvojkombinácii
prírodovedných predmetov a v neučiteľských študijných programoch budú na FPV UKF v Nitre prijatí rozhodnutím
dekana bez prijímacích skúšok - na základe hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas stredoškolského štúdia.
Uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych učiteľských študijných programoch v dvojkombinácii
medzifakultných predmetov môžu byť na FPV prijatí bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov
štúdia a aktivít počas stredoškolského štúdia.
Základným kritériom hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia uchádzača je súhrnný priemer z koncoročných
priemerov vysvedčení za 2. a 3. ročník strednej školy. V prípade potreby môžu byť hodnotené aj priemery vybraných
preferenčných predmetov strednej školy vo vzťahu k príslušnému študijnému programu. Výsledky štúdia a aktivity
uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod. priloženými k prihláške. Dodatočne
zaslané doklady po termíne podania prihlášky nebudú pri hodnotení akceptované.
Hodnotenie umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností tak, aby sa na štúdium dostali
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi na štúdium.
Hodnotenie uchádzačov o bakalárske štúdium (PDF).

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium – magisterské štúdium
Pre akademický rok 2014/15 uchádzači o štúdium v magisterských študijných programoch v dvojkombinácii
prírodovedných predmetov a v neučiteľských študijných programoch budú na FPV UKF v Nitre prijatí rozhodnutím
dekana bez prijímacích skúšok - na základe hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas predchádzajúceho štúdia.
Uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterských učiteľských študijných programoch v dvojkombinácii
medzifakultných predmetov môžu byť na FPV prijatí bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov
štúdia a aktivít počas predchádzajúceho štúdia.
Základným kritériom hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia uchádzača je vážený študijný priemer za
predchádzajúce štúdium, výsledky štátnych skúšok a obhajoby bakalárskej práce. Výsledky štúdia a aktivity
uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod. priloženými k prihláške. Dodatočne
zaslané doklady po termíne podania prihlášky nebudú pri hodnotení akceptované.
Hodnotenie umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností tak, aby sa na štúdium dostali
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi na štúdium.
Hodnotenie uchádzačov o magisterské štúdium (PDF).

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium - doktorandské štúdium
Pre akademický rok 2014/15 uchádzači o štúdium v doktorandských študijných programoch budú na FPV UKF v
Nitre prijatí na základe hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky z príslušného odboru, výsledkov štúdia a aktivít počas
predchádzajúceho štúdia.
Základným kritériom hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia uchádzača je vážený študijný priemer za
predchádzajúce štúdium. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi,
diplomami a pod. priloženými k prihláške. Dodatočne zaslané doklady po termíne podania prihlášky nebudú pri
hodnotení akceptované.
Hodnotenie výsledkov umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopnosti tak, aby sa na štúdium
dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi na štúdium.
Hodnotenie uchádzačov o doktorandské štúdium (PDF).
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