Slovenská technická univerzita v Bratislave informuje o moÏnostiach ‰túdia a prijímacom konaní pre akademick˘ rok 2006/2007
INFORMÁCIE POSKYTUJE:
Rektorát STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
oddelenie vzdelávania
tel.: 02/572 94 327, 576, 578, 664
fax: 02/572 94 677
e-mail: education@vm.stuba.sk
http://www.stuba.sk

STAVEBNÁ FAKULTA STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava 1
‰tudijné oddelenie
tel.: 02/592 74 478, 592 74 482, 483
e-mail: ivaskova@svf.stuba.sk
http://www.svf.stuba.sk
·túdium je dvojstupÀové. Prv˘
stupeÀ - bakalárske ‰túdium trvá
3 roky (s v˘nimkou ‰tudijného programu PSA, ktor˘ je 4-roãn˘). Jeho
absolvent získa akademick˘ titul
bakalár (Bc.).
Druh˘ stupeÀ - inÏinierske ‰túdium trvá 2 roky. Absolvent získa
akademick˘ titul inÏinier (Ing.).
V bakalárskom ‰túdiu moÏno ‰tudovaÈ ‰tudijné programy:
InÏinierske kon‰trukcie
a dopravné stavby
Vodné stavby a vodné
hospodárstvo
Geodézia a kartografia
Pozemné stavby a architektúra
Technológie a manaÏérstvo
stavieb
InÏinierstvo Ïivotného prostredia
Matematicko-poãítaãové
modelovanie
Stavebné inÏinierstvo
(v anglickom jazyku)
V inÏinierskom ‰túdiu moÏno ‰tudovaÈ ‰tudijné programy:
Architektonické kon‰trukcie
a projektovanie
Budovy a prostredie
Pozemné stavby a architektúra
Technické zariadenia budov
Nosné kon‰trukcie pozemn˘ch
stavieb
Nosné kon‰trukcie inÏinierskych
stavieb
Dopravné stavby
Mestské stavebné inÏinierstvo
Zdravotné inÏinierstvo
Hydrotechnika
Vodné hospodárstvo krajiny
Vodné stavby a vodné
hospodárstvo
Realizácia stavieb
Ekonomika a riadenie
stavebníctva
Stavebné materiály
a prefabrikácia
Geodézia a kartografia
Technika prostredia budov
Stavby a Ïivotné prostredie
Krajinné inÏinierstvo
Stavebné inÏinierstvo
(v anglickom jazyku)
Prijímacie konanie na bakalárske ‰túdium
Uchádzaãi s maturitou A z matematiky alebo fyziky budú prijímaní bez
prijímacej skú‰ky. Uchádzaãi
s inou maturitou budú v prípade
splnenia stanoveného limitu (‰tudijného priemeru) pre dan˘ ‰tudijn˘
program taktieÏ prijatí bez prijímacej skú‰ky, ostatní uchádzaãi budú
prijímaní na základe prijímacej
skú‰ky z matematiky, fyziky a v‰eobecného prehºadu. S prihlá‰kou
treba zaslaÈ potvrdenie o zaplatení
poplatku na:
âíslo úãtu: 7000084111
Kód banky: 8180
Variabiln˘ symbol: 100
Kon‰tantn˘ symbol: 0308
Manipulaãn˘ poplatok: 500,- Sk
Termín podania prihlá‰ky:
do 31. 3. 2006
Termín prijímacej skú‰ky:
19. - 23. 6. 2006
Podrobnej‰ie informácie nájdete na
www.svf.stuba.sk
STROJNÍCKA FAKULTA STU
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava 1
‰tudijné oddelenie
tel.: 02/57296 198
fax: 02/52925 749
e-mail:
dagmar.vavreckova@stuba.sk
http://www.sjf.stuba.sk
·túdium je dvojstupÀové. Prv˘
stupeÀ bakalárske ‰túdium trvá
v dennej forme 3 roky, v externej
forme 4 roky. Jeho absolvent získa
akademick˘ titul bakalár (Bc.).
Druh˘ stupeÀ inÏinierske ‰túdium
trvá 2 roky. Absolvent získa akademick˘ titul inÏinier (Ing.).
V bakalárskom ‰túdiu moÏno ‰tudovaÈ v dennej aj externej forme ‰tudijné programy:
Automobily, lode a spaºovacie
motory
Mechatronika

Procesné strojníctvo
Strojárska v˘roba a manaÏérstvo
kvality
Energetické strojárstvo

ktorí majú predpoklad vysoko‰kolské ‰túdium v danom roku ukonãiÈ.
MôÏu pokraãovaÈ v tom istom alebo
príbuznom odbore.

V inÏinierskom ‰túdiu moÏno ‰tudovaÈ v dennej forme tieto ‰tudijné
programy:
Automobily, lode a spaºovacie
motory
Tepelné energetické stroje
a zariadenia
Hydraulické a pneumatické
stroje a zariadenia
Automatizované v˘robné
systémy
V˘robné stroje a zariadenia
Chemické a potravinárske stroje
a zariadenia
Stroje a zariadenia pre
stavebníctvo, úpravníctvo
a poºnohospodárstvo
Automatizácia a informatizácia
strojov a procesov
Aplikovaná mechanika
Strojárske technológie
a materiály
ManaÏérstvo kvality
v strojárskych podnikoch
Nízkopotenciálna energetika
Mechatronika
V‰etky ‰tudijné programy sú
akreditované.

PoÏiadavky na prijímaciu skú‰ku:
- na bakalárske ‰túdium: písomná
skú‰ka formou testu z matematiky
a fyziky v rozsahu vybran˘ch ãastí
gymnaziálneho uãiva;
- na inÏinierske ‰túdium: písomná
alebo ústna z oblasti zvoleného
odboru.
Uchádzaãom o bakalárske ‰túdium,
maturujúcim v roku 2006, moÏno
odpustiÈ prijímaciu skú‰ku za podmienky, Ïe poãas ‰túdia na strednej
‰kole na konci kaÏdého z posledn˘ch troch ‰kolsk˘ch rokov získali
‰tudijn˘ priemer rovn˘ alebo lep‰í
ako 2,0 a zmaturovali aspoÀ z jedného z predmetov matematika, fyzika, informatika (informatika v rámci
teoretickej ãasti odbornej zloÏky),
minimálne na úrovni B, resp. v prípade úspe‰n˘ch rie‰iteºov olympiád
(matematickej, fyzikálnej, programátorskej) umiestnenie v krajskom
kole alebo úãasÈ v republikovom
kole SOâ, súÈaÏe ZENIT v odbore
relevantnom k ‰tudijn˘m odborom
na fakulte. Podrobné kritériá na
odpustenie prijímacej skú‰ky oznámi fakulta uchádzaãovi spolu
s pozvánkou na prijímaciu skú‰ku.

Prijímacie konanie na bakalárske
‰túdium
Uchádzaãi zo strednej ‰koly sa prijímajú na bakalárske ‰túdium. V prihlá‰ke treba uviesÈ dva ‰tudijné
programy. Uchádzaãi s dobr˘m
prospechom sa prijímajú bez prijímacej skú‰ky na základe v˘sledkov
‰túdia zo strednej ‰koly. Zvlá‰È sa
zohºadÀujú priemerné známky
z matematiky a fyziky. Ostatní
uchádzaãi vykonajú písomnú prijímaciu skú‰ku z matematiky a fyziky.
S prihlá‰kou treba zaslaÈ okrem
vysvedãení aj Ïivotopis a kópiu
potvrdenia o zaplatení administratívneho poplatku 500,-Sk. Platí sa
po‰tov˘m peÀaÏn˘m poukazom U
na adresu fakulty.
âíslo úãtu: 7000085595
Kód banky: 8180
Variabiln˘ symbol: 200607
Termín podania prihlá‰ky:
do 31. 3. 2006
Termín konania prijímacej skú‰ky: koncom júna 2006
Absolventi bakalárskeho ‰túdia sa
môÏu prihlásiÈ na inÏinierske ‰túdium. Formulár prihlá‰ky je na
webovej stránke STU. SúãasÈou prijímacieho konania nie je prijímacia
skú‰ka, kaÏdá prihlá‰ka sa posudzuje individuálne.
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A INFORMATIKY STU
Ilkoviãova 3, 812 19 Bratislava 1
‰tudijné oddelenie
tel.: 02/602 91 221
http://www.elf.stuba.sk
·túdium je dvojstupÀové. Prv˘
stupeÀ je bakalárske ‰túdium so
‰tandardnou dæÏkou ‰túdia 3 roky.
Absolvent prvého stupÀa získa akademick˘ titul bakalár (Bc.).
Druh˘ stupeÀ je inÏinierske ‰túdium so ‰tandardnou dæÏkou ‰túdia
2 roky, ktoré nadväzuje na ukonãené trojroãné bakalárske ‰túdium.
Absolvent získa akademick˘ titul
inÏinier (Ing.).
V prvom stupni moÏno ‰tudovaÈ
dennou formou ‰túdia nasledovné
akreditované ‰tudijné programy:
Aplikovaná informatika
Automobilová elektronika
Elektronika
Elektrotechnika
Priemyselná informatika
Telekomunikácie
·tudijné programy Elektrotechnika
a Priemyselná informatika moÏno
‰tudovaÈ aj di‰tanãnou metódou.
Pre prv˘ nominálny roãník v‰etk˘ch
bakalárskych ‰tudijn˘ch programov
je otvorené deta‰ované pracovisko
v Banskej Bystrici.
V druhom stupni inÏinierskeho ‰túdia moÏno ‰tudovaÈ nasledovné
akreditované ‰tudijné programy:
Aplikovaná informatika
Elektroenergetika
Fyzikálne inÏinierstvo
Kybernetika
Meracia a informaãná
technika
Mikroelektronika
Rádioelektronika
Robotika
Telekomunikácie
·tudijn˘ program Elektroenergetika
moÏno ‰tudovaÈ aj di‰tanãnou
metódou.
Na inÏinierske ‰túdium sa môÏu prihlásiÈ absolventi bakalárskeho ‰túdia na FEI STU v Bratislave, absolventi s in˘m ukonãen˘m vysoko‰kolsk˘m vzdelaním a ‰tudenti,

Termín podania prihlá‰ky:
do 31. 3. 2006
Termín konania prijímacej skú‰ky
na bakalárske ‰túdium:
13. - 14. 6. 2006,
na inÏinierske ‰túdium: júl 2006
S prihlá‰kou je nutné zaslaÈ aj kópiu
potvrdenia o zaplatení poplatku na
úhradu nákladov spojen˘ch so
zabezpeãením prijímania uchádzaãov na vysoko‰kolské ‰túdium vo
v˘‰ke 500,-Sk (bakalárske ‰túdium
a uchádzaãi z in˘ch vysok˘ch ‰kôl
na inÏinierske ‰túdium) a 300,- Sk
(interní uchádzaãi na inÏinierske
‰túdium) na adresu fakulty.
âíslo úãtu: 7000084998
Kód banky: 8180
Variabiln˘ symbol: 606
Platí sa po‰tovou poukáÏkou typu U
alebo bankov˘m prevodom.
Uchádzaãi, ktorí absolvovali maturitnú skú‰ku pred rokom 2006, priloÏia k prihlá‰ke overené kópie v‰etk˘ch v˘roãn˘ch vysvedãení a maturitného vysvedãenia zo strednej
‰koly. Tohtoroãn˘m maturantom
potvrdí ‰kola prvé tri roãníky na
prihlá‰ke a overené koncoroãné
a maturitné vysvedãenie po‰lú e‰te
pred prijímacím konaním na adresu
fakulty.
Na bakalárske ‰túdium na FEI
STU sa moÏno prihlásiÈ aj prostredníctvom elektronickej prihlá‰ky na adrese:
www.fei.stuba.sk.
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1
‰tudijné oddelenie
tel.: 02/524 95 290, 524 94 855,
593 25 239
http://www.chtf.stuba.sk
·túdium je dvojstupÀové. Prv˘
stupeÀ je bakalárske ‰túdium
a trvá 3 roky. Je moÏné prihlásiÈ sa
na jeden z ôsmich akreditovan˘ch
‰tudijn˘ch programov:
Biotechnológia
Chémia a medicínska chémia
Plasty v strojárstve a
technologické spracovania
plastov
Chemické technológie
Potravinárstvo
Technológia polymérnych
materiálov
Chemické inÏinierstvo
Automatizácia, informatizácia
a manaÏment v chémii
a potravinárstve
Absolvent bakalárskeho ‰túdia
získa akademick˘ titul bakalár
(Bc.).
Bakalárske ‰túdium sa na FCHPT
v Bratislave poskytuje aj externou
formou. Denné aj externé ‰túdium
sa otvára aj vo v˘uãbovo-‰tudijnom
centre FCHPT STU so sídlom
v Humennom.
To, na ktorom v˘uãbovom pracovisku chce uchádzaã ‰tudovaÈ, je
treba jasne vyznaãiÈ na prihlá‰ke.
Druh˘ stupeÀ je inÏinierske ‰túdium. Trvá ìal‰ie dva roky a absolvent získa akademick˘ titul inÏinier
(Ing.). V inÏinierskom ‰túdiu
moÏno ‰tudovaÈ jeden z 9-tich ‰tudijn˘ch programov:
Polymérne materiály
Anorganické technológie
a materiály
Organické technológie
a petrochémia
Chemické inÏinierstvo a riadenie

procesov
Chémia
Potravinárstvo
Biochémia a biotechnológia
Chémia a technológia Ïivotného
prostredia
ManaÏérstvo chemick˘ch
a potravinárskych podnikov
Prijímacie konanie
Uchádzaãi, ktorí splnia urãen˘
bodov˘ limit, sú prijímaní na bakalárske ‰túdium bez prijímacích skú‰ok, kritériom pre prijatie sú v˘sledky ‰túdia na strednej ‰kole a typ
absolvovanej
strednej
‰koly.
Rozhodujúce predmety sú matematika, chémia a fyzika. Uchádzaãi,
ktorí nespæÀajú kritériá pre prijatie
bez prijímacích skú‰ok, vykonajú
písomnú prijímaciu skú‰ku z matematiky a chémie. Do prvého roãníka sa prijíma na fakultu na ‰tudijné programy. PoÏiadavky pre prijatie na dennú alebo externú formu
bakalárskeho ‰túdia sú rovnaké.
Na inÏinierske ‰túdium v urãit˘ch
odboroch moÏno prijaÈ okrem
absolventa bakalárskeho ‰túdia
chémie aj absolventa bakalárskeho
‰túdia z inej príbuznej vysokej ‰koly.
S prihlá‰kou do 1. roãníka bakalárskeho ‰túdia treba zaslaÈ overené
kópie vysvedãení, Ïivotopis, lekárske potvrdenie a kópiu potvrdenia o
zaplatení poplatku 500,- Sk na
adresu fakulty.
âíslo úãtu: 7000081471
Kód banky: 8180
Variabiln˘ symbol: 2006
V správe pre adresáta na prednej
strane po‰tovej poukáÏky napí‰te
PK 2006.
Termín podania prihlá‰ky:
do 31. 3. 2006
Kompletizácia prihlá‰ky
Uchádzaãi, ktorí maturujú v ‰kolskom roku 2005/2006, za‰lú overené kópie vysvedãenia zo 4. roãníka
a maturitného vysvedãenia najneskôr do 15. 6. 2006. V prípade
nekompletnej prihlá‰ky k 18.6.2006
nebude uchádzaã zaraden˘ do prijímacieho konania. Fakulta ponúka
‰túdium aj v anglickom a francúzskom jazyku.
V˘berové konanie: 20. 6. 2006
V‰etky ‰tudijné programy sú akreditované.
Podºa záujmu v prvom kole vypí‰e
fakulta aj druhé kolo prijímacieho
konania v mesiaci august, o ãom
bude s predstihom informovaÈ
v masovokomunikaãn˘ch prostriedkoch a na webovej stránke fakulty
a STU.
FAKULTA
ARCHITEKTÚRY STU
Nám. slobody 19
812 45 Bratislava 1
‰tudijné oddelenie
tel.: 02/544 35 226, 572 76 224
e-mail: so@fa.stuba.sk
http://www.fa.stuba.sk
âíslo úãtu: 7000081906
Kód banky: 8180
Variabiln˘ symbol:
pre Bc. stupeÀ: 700
pre Ing. stupeÀ: 800
referenãné ãíslo (ak sa pouÏije
poukáÏka bez predtlaãe FA STU):
4725579
Poplatok za prijímacie konanie:
Bc. ‰túdium: 1000,- Sk
Ing. ‰túdium: bez prijímacej skú‰ky 100.-, ostatní 500,- Sk

(Ing.):
Priestorové plánovanie
a manaÏment
V odbore Krajinná a záhradná
architektúra (Ing.):
Krajinná architektúra
a krajinné plánovanie
Uchádzaã podáva prihlá‰ku podºa
predtlaãe STU
http://www.stuba.sk/svk1/
studium/prihling.xls
Uchádzaã o ‰tudijn˘ program
Architektúra uvedie aj svoj predbeÏn˘ záujem o ‰tudijné zameranie,
prehºad
zameraní
je
na
www.fa.stuba.sk
Termín podania prihlá‰ky:
do 15. 5. 2006 uchádzaãi mimo FA
STU
do 12. 6. 2006 uchádzaãi - ‰tudenti posledného roka Bc. ‰túdia na FA
STU.
Prijímacia skú‰ka pozostáva z ãastí:
- klauzúrna práca
- ústny pohovor,
uchádzaã predkladá aj portfólio
prác Bc. ‰túdia a v˘sledky doteraj‰ieho ‰túdia.
ëal‰ie podrobnosti sú na
www.fa.stuba.sk a obdrÏí ich
uchádzaã aj v pozvánke.
Od skú‰ky môÏu byÈ oslobodení len
absolventi FA, ktorí dosiahli poãas
Bc. ‰túdia predpísané ‰tudijné
v˘sledky.
Termín konania prijímacej skú‰ky
na 2. stupeÀ:
28. - 30. 6. 2006
M AT E R I Á L O V O T E C H N O L O GICKÁ FAKULTA STU
so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
pedagogické oddelenie
tel.: 033/551 10 32, 551 10 48
e-mail: jana.stefankova@stuba.sk
http://www.mtf.stuba.sk
·túdium na MtF je trojstupÀové.
1. stupeÀ - bakalárske ‰túdium
trvá 3 roky, absolvent získa akademick˘ titul bakalár (Bc.) a môÏe
ìalej pokraãovaÈ v ‰túdiu na 2.
stupni.
2. stupeÀ - inÏinierske ‰túdium
trvá 2 roky, absolvent získa akademick˘ titul inÏinier (Ing.).
Na 2. stupni môÏe zaãaÈ uchádzaã
‰tudovaÈ aÏ po získaní titulu „bakalár“ na 1. stupni.
3. stupeÀ - doktorandské ‰túdium
Prijímacie konanie na bakalárske
‰túdium
Absolventi strednej ‰koly - maturanti sa môÏu prihlásiÈ na akreditované
bakalárske ‰tudijné programy:
Aplikovaná informatika a
automatizácia v priemysle
Kvalita produkcie
Technické materiály
InÏinierstvo Ïivotného
prostredia
Nekovové materiály
Priemyselné manaÏérstvo
Poãítaãová podpora
v˘robn˘ch technológií
V˘robné zariadenia a
systémy
Personálna práca
v priemyselnom podniku
V˘robné technológie
BezpeãnosÈ a ochrana
zdravia pri práci
Uãiteºstvo praktick˘ch
predmetov v technick˘ch odboroch

·túdium je dvojstupÀové.
Prv˘ stupeÀ bakalárske ‰túdium,
podºa jednotliv˘ch akreditovan˘ch
‰tudijn˘ch programov má ‰tandardnú dæÏku 3 alebo 4 roky.
V bakalárskom ‰túdiu moÏno ‰tudovaÈ programy:
Architektúra a urbanizmus 4r.
Dizajn v˘robkov 4.r.
Priestorové plánovanie
a manaÏment 3.r.
Krajinná architektúra
a krajinné plánovanie 3.r.

Uchádzaã uvádza v prihlá‰ke len
jeden z uveden˘ch bakalárskych
‰tudijn˘ch programov. V‰etky bakalárske programy sa ‰tudujú dennou
formou alebo formou externého
‰túdia (E·). Pri E· trvá prv˘ stupeÀ
4 roky.

Pozn.: pre ak. rok 2006/07 je uÏ prijímacie konanie na Bc. ‰túdium
ukonãené. Prihlá‰ky pre ak. rok
2007/2008 sa prijímajú do 30. 11.
2006.

Poplatok za prijímacie konanie:
500,- Sk (po‰tová poukáÏka bude
zaslaná po prijatí prihlá‰ky na fakultu).

·tudijné programy 2. stupÀa majú
dæÏku 2 roky, môÏu sa prihlásiÈ aj
uchádzaãi absolventi Bc. alebo Ing.
‰túdia z príbuzn˘ch odborov in˘ch
‰kôl.
V ‰túdiu 2. stupÀa moÏno ‰tudovaÈ
‰tudijné programy:
V odbore Architektúra a urbanizmus ( Ing. arch.):
Architektúra
Urbanizmus
Kon‰trukcie v architektúre
( v akreditácii )
V umeleckom odbore Dizajn
(Mgr. art.):
Dizajn v˘robkov
Interiérov˘ dizajn
V odbore Priestorové plánovanie

Termín podania prihlá‰ky:
do 31. 3. 2006
V˘berové konanie
bez prijímacích skú‰ok:
22. 6. 2006

Prijíma sa bez prijímacej skú‰ky
a bez úãasti uchádzaãov na základe:
dosiahnut˘ch ‰tudijn˘ch v˘sledkov
z predmetov matematika a fyzika,
celkov˘ch ‰tudijn˘ch v˘sledkov
v jednotliv˘ch roãníkoch na strednej
‰kole, typu absolvovanej strednej
‰koly, v˘nimoãn˘ch v˘sledkov
v záujmov˘ch ãinnostiach.
Povinnou prílohou prihlá‰ky je:
- Ïivotopis,
- u uchádzaãov, ktorí maturovali
pred rokom 2006 je potrebné priloÏiÈ overené kópie v˘roãn˘ch
vysvedãení a maturitného vysvedãenia.
U uchádzaãov maturujúcich v
r. 2006 musí ‰kola potvrdiÈ v˘sledky

prv˘ch troch roãníkov v prihlá‰ke a
do 19. 6. 2006 musí uchádzaã
doruãiÈ na fakultu maturitné
vysvedãenie a vysvedãenie zo 4.
roãníka S·.
Fakulta okrem Trnavy má deta‰ované v˘uãbové strediská pre denné
‰túdium v prvom a druhom roãníku
v Komárne, Brezne a v Dubnici
nad Váhom. Na deta‰ovan˘ch strediskách v Dubnici a v Brezne sa
dajú ‰tudovaÈ len 4 ‰tudijné programy:
Technické materiály
V˘robné technológie
Priemyselné manaÏérstvo
Personálna práca
v priemyselnom podniku

predmetov matematika a informatika platn˘ch pre gymnázia v SR.
Termín podania prihlá‰ky:
do 28. 2. 2006.
Termín konania prijímacej
skú‰ky: 11. - 12. 4. 2006
Je moÏnosÈ podania prihlá‰ky
aj prostredníctvom elektronickej
prihlá‰ky, ktorá je dostupná na
internete a v sídle fakulty.
Poplatok za prijímacie konanie:
450,- Sk, ak sa uchádzaã hlási
prostredníctvom elektronickej
prihlá‰ky,
1000,- Sk, ak uchádzaã nevyuÏije
elektronickú prihlá‰ku.

Na deta‰ovanom stredisku
v Komárne sa dá ‰tudovaÈ
5 programov:
Technické materiály
V˘robné technológie
Priemyselné manaÏérstvo
Personálna práca
v priemyselnom podniku
Aplikovaná informatika
a automatizácia v priemysle

âíslo úãtu: 7000085552
Kód banky: 8180

Externe sa ‰tuduje v Trnave alebo
v Dubnici nad Váhom v sobotu.
Prihlá‰ky sa vÏdy posielajú na adresu fakulty do Trnavy.

Kon‰tantn˘ symbol: 0558

Po ukonãení ‰túdia na bakalárskom
stupni ‰túdia môÏu absolventi
pokraãovaÈ na inÏinierskom ‰túdiu.
Prijímacie konanie na inÏinierske
‰túdium
·tudijné programy, ktoré je moÏné
‰tudovaÈ na inÏinierskom stupni
‰túdia (prihlásiÈ sa môÏu v˘luãne
absolventi - bakalári), ako aj v‰etky
potrebné informácie sú uvedené na
webovej stránke fakulty.
Na druhom - inÏinierskom stupni
moÏno ‰tudovaÈ dennou alebo
externou formou (len v Trnave).
Termín podania prihlá‰ky:
do 31. 5. 2006
Poplatok na inÏiniersky stupeÀ:
500,- Sk
Tlaãivo prihlá‰ky na inÏiniersky stupeÀ je dostupné na stiahnutie na
webovej stránke MtF STU alebo na
pedagogickom oddelení MtF. ëal‰ie
poÏadované materiály si fakulta
priebeÏne vyÏiada od prihlásen˘ch
uchádzaãov.
FAKULTA INFORMATIKY
A INFORMAâN¯CH
TECHNOLÓGIÍ STU
Ilkoviãova 3, 842 16 Bratislava 4
‰tudijné oddelenie
tel.: 02/602 91 437
e-mail: info@fiit.stuba.sk
http://www.fiit.stuba.sk
·túdium je trojstupÀové.
Prv˘ stupeÀ je bakalárske ‰túdium, nominálne trvá 3 roky.
Absolvent prvého stupÀa získa
akademick˘ titul bakalár (Bc.).
V bakalárskom ‰túdiu moÏno ‰tudovaÈ tieto akreditované ‰tudijné programy:
Informatika
Poãítaãové systémy a siete
Druh˘ stupeÀ je inÏinierske ‰túdium, nominálne trvá 2 roky pre ‰tudentov, ktorí ukonãili vysoko‰kolské
‰túdium v niektorom príbuznom ‰tudijnom odbore a nominálne 3 roky
pre ‰tudentov, ktorí ukonãili vysoko‰kolské ‰túdium v niektorom
vzdialenej‰om ‰tudijnom odbore.
Absolvent druhého stupÀa získa
akademick˘ titul inÏinier (Ing.).
V inÏinierskom ‰túdiu moÏno ‰tudovaÈ tieto akreditované ‰tudijné programy:
Softvérové inÏinierstvo
Informaãné systémy
Poãítaãové systémy a siete
Tretí stupeÀ je doktorandské ‰túdium, ktoré v dennej forme trvá
nominálne 3 roky a v externej forme
trvá nominálne 5 rokov. Absolvent
tretieho stupÀa získa akademick˘
titul „philosophiae doctor“ (PhD.).
V doktorandskom ‰túdiu moÏno
‰tudovaÈ tieto akreditované ‰tudijné
programy:
Poãítaãové systémy a siete
Programové systémy
Umelá inteligencia
Aplikovaná informatika
Prijímacie konanie na bakalárske
‰túdium
Základnou podmienkou prijatia na
bakalárske ‰túdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo
úplného stredného odborného
vzdelania. Prijímacia skú‰ka je
písomná v podobe jedného testu
z vybran˘ch okruhov matematiky
a informatiky s orientáciou na algoritmizáciu a logiku v rozsahu osnov

Variabiln˘ symbol: 1101, ak
uchádzaã nevyuÏije elektronickú
prihlá‰ku, ak sa uchádzaã hlási
prostredníctvom elektronickej
prihlá‰ky - variabiln˘ symbol mu
zadá systém elektronického prihlasovania.

Poplatok za prijímaciu skú‰ku je
potrebné uhradiÈ po‰tovou poukáÏkou typu U alebo bankov˘m prevodom. V ãasti „Správa pre prijímateºa“ musí uchádzaã uviesÈ svoje
meno a priezvisko. Doklad o
zaplatení poplatku za prijímaciu
skú‰ku je nutné poslaÈ spolu s prihlá‰kou na ‰túdium na adresu fakulty alebo odovzdaÈ spolu s prihlá‰kou na ‰túdium na ‰tudijnom oddelení fakulty.
Prijímacie konanie na inÏinierske
‰túdium
Na inÏinierske ‰túdium sa prijímajú
absolventi bakalárskeho ‰túdia
alebo absolventi s in˘m ukonãen˘m
vysoko‰kolsk˘m vzdelaním.
Prijímacia skú‰ka je písomná
z oblasti danej odborom zvoleného
‰tudijného programu.
Termín podania prihlá‰ky:
do 28. 2. 2006
Termín konania prijímacej
skú‰ky: 7. 7. 2006
Poplatok za prijímacie konanie:
900,- Sk
âíslo úãtu: 7000085552
Kód banky: 8180
Variabiln˘ symbol: 2101
Kon‰tantn˘ symbol: 0558
Poplatok za prijímaciu skú‰ku je
potrebné uhradiÈ po‰tovou poukáÏkou typu U alebo bankov˘m prevodom. V ãasti „Správa pre prijímateºa“ musí uchádzaã uviesÈ svoje
meno a priezvisko. Doklad o
zaplatení je nutné poslaÈ spolu s
prihlá‰kou na ‰túdium na adresu
fakulty alebo odovzdaÈ spolu s prihlá‰kou na ‰túdium na ‰tudijnom
oddelení fakulty.
Prijímacie konanie na doktorandské ‰túdium
Na doktorandské ‰túdium sa prijímajú uchádzaãi s ukonãen˘m vysoko‰kolsk˘m vzdelaním druhého
stupÀa (inÏinierske alebo magisterské) v ‰tudijnom odbore, na ktor˘ sa
hlásia alebo v niektorom príbuznom
‰tudijnom odbore.
Prijímacia skú‰ka je ústna, tematicky zameraná na oblasÈ danú ‰tudijn˘m odborom, v ktorom sa uskutoãÀuje príslu‰n˘ ‰tudijn˘ program.
Termín podania prihlá‰ky:
do 22. 6. 2006
Termín konania prijímacej
skú‰ky: do 10. júla 2006
Poplatok za prijímacie konanie:
900,- Sk
âíslo úãtu: 7000085552
Kód banky: 8180
Variabiln˘ symbol: 3101
Kon‰tantn˘ symbol: 0558
Poplatok za prijímaciu skú‰ku je
potrebné uhradiÈ po‰tovou poukáÏkou typu U alebo bankov˘m prevodom. V ãasti „Správa pre prijímateºa“ musí uchádzaã uviesÈ svoje
meno a priezvisko. Doklad o
zaplatení je nutné poslaÈ spolu s
prihlá‰kou na ‰túdium na adresu
fakulty alebo odovzdaÈ spolu s prihlá‰kou na ‰túdium na ‰tudijnom
oddelení fakulty.
Pre v‰etky tri stupne ‰túdia sú
podrobnej‰ie informácie o náleÏitostiach prihlá‰ky, rámcového
obsahu prijímacej skú‰ky a kritériach pre hodnotenie v˘sledkov
predchádzajúceho ‰túdia zverejnené na internete v sídle fakulty
(www.fiit.stuba.sk).

