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Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach
MIMORIADNE VYDANIE

FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE,
RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 9, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 2350, 602 2233
e-mail: tatiana.makelova@tuke.sk
www.fberg.tuke.sk

Fakulta BERG (vtedy Banícka fakulta) stála pri zrode Technickej univerzity v Košiciach a jej formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Fakulta BERG poskytuje vzdelanie tak
v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, manažérstva procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji cestovného ruchu a propagácie nášho regiónu študijným
programom geoturizmus.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacej skúšky:
Termín rozhodnutia o prijatí:
Poplatok za prijímacie konanie:

31.5.2013 - Bc. štúdium
18.6.2013
26.6.2013
35 EUR
30 EUR - elektornická prihláška

Bankové spojenie:
Èíslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000151425/8180
900
0308

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bakalárske štúdium

Forma
štúdia

Plán.
počet

Baníctvo a geotechnika
Dopravná logistika podniku
Geodézia a geografické informačné systémy
Geodézia a kataster nehnuteľností
Geodézia a regionálny rozvoj
Geoturizmus
Informatizácia procesov získavania
a spracovania surovín
Manažérstvo procesov
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Priemyselná logistika
Riadenie kvality procesov získavania
a spracovania surovín
Technológie v naftárenskom
a plynárenskom priemysle
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Záchranárska, požiarna
a bezpečnostná technika

D/E
D/E
D/D/E
D/E
D/E
D/-

40/30
40/30
40/ 40/30
40/30
50/30
40/ -

D/E
D/E
D/D/E
D/-

40/30
50/30
40/ 40/30
40/ -

D/E

40/30

D/E
D/E

40/30
40/30

Inžinierske štúdium

Forma
štúdia

Plán.
počet

Geologické inžinierstvo
Geoturizmus
Informatizácia procesov získavania
a spracovania surovín
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Priemyselná logistika
Riadenie dopravy surovín
Riadenie kvality procesov získavania
a spracovania surovín
Riadenie procesov získavania
a spracovania surovín
Technológie baníctva a tunelárstva
Technológie v naftárenskom
a plynárenskom priemysle
Využívanie alternatívnych zdrojov energie

D/D/E
D/-

30/ 30/30
30/-

D/D/E
D/D/E
D/E
D/E

30/30/30
30/30/30
30/30
30/30

D/-

30/-

D/E
D/-

30/30
30/-

D/E

30/30

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Bakalárske štúdium
V súlade s § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ako aj v zmysle platného štatútu TU v Košiciach, príloha č.1 Poriadok prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, sa prijímacie
konanie na bakalárske študijné programy na F BERG TU v akademickom roku 2013/2014 bude riadiť nasledovnými zásadami:
1. Výber uchádzačov o štúdium bude na základe nasledovných kritérií:
a) celkové výsledky štúdia na strednej škole – hodnotí sa: celkový priemer známok za všetky roky štúdia, maturitné výsledky, typ strednej
školy (Max. 150 bodov).
b) výsledky štúdia matematiky na strednej škole – hodnotí sa: známka na konci predposledného (spravidla 3.) a jemu predchádzajúceho
(spravidla 2.) ročníka, (Max. 100 bodov).
c) úspešnosť predchádzajúceho bakalárskeho štúdia uchádzača na TUKE. Uchádzačom, ktorí už študovali na fakulte TUKE bakalársky
študijný program a boli zo štúdia vylúčení, sa určitý počet bodov odráta (Max. 0 bodov).
d) výsledky prijímacej skúšky z matematiky na TUKE (Max. 150 bodov).
Výber sa vykoná pre každý študijný program osobitne.
Prijímacia skúška z matematiky bude odpustená na základe vynikajúcich, resp. nadpriemerných výsledkov z predchádzajúceho štúdia prvej
polovici z celkového počtu uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného

bakalárskeho študijného programu v akad. rok 2013/2014. (To znamená, že prijímacia skúška (písomný test) z matematiky bude odpustená
tým uchádzačom, ktorí sa umiestnia v rebríčku zostavenom pre daný študijný program na základe celkového bodového hodnotenia podľa
písm. a), b) a c) predchádzajúceho odseku na 1. až N. mieste (vrátane), kde N = PPPU/2 a PPPU = počet uchádzačov, ktorých plánuje
fakulta prijať na štúdium príslušného bakalárskeho študijného programu v akad. rok 2013/2014).
V prípade dvoch úspešných účastí v krajskom alebo celoštátnom kole matematickej alebo fyzikálnej olympiády bude uchádzač prijatý bez
prijímacej skúšky z matematiky.

Všetci uchádzači, ktorým nebude odpustená prijímacia skúška z matematiky, sú povinní dostaviť sa na výzvu fakulty v stanovenom termíne
do určenej miestnosti, kde test z matematiky vykonajú. Bodový zisk z testu sa pripočíta k celkovému počtu bodov, ktoré uchádzač získal
na základe hodnotenia podľa ods. 1 písm. a), b) a c) tohto článku. Tým vznikne konečné poradie, na základe ktorého sa pre každý študijný
program vyberie druhá polovica prijatých uchádzačov o štúdium.
2. Požadovaný postup a podklady
a. doručiť vyplnenú prihlášku na študijné oddelenie dekanátu (odporúčanie lekára nie je potrebné).
b. overený výpis známok z vysvedčení zo strednej školy, resp. originály alebo notárom overené kópie stredoškolských vysvedčení (1. až 4.
ročník) a maturitného vysvedčenia.
c. potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku, resp. kópia.
Na jednu prihlášku je možné uviesť jeden študijný program. Výsledky prijímacieho konania budú po uzavretí prijímacou komisiou F BERG
zverejnené do 3 dní na internetovej stránke FBERG. Pre akademický rok 2013/ 2014 plánujeme otvoriť v bakalárskom štúdiu v dennej
forme štúdia 15 študijných programov a v externej forme štúdia 11 študijných programov. Poplatok za akademický rok v externej forme
štúdia je 700 EUR.
Podrobné informácie hodnotení úchádzača a o uplatnení absolventov nájdete na stránke www.fberg.tuke.sk.

Inžinierske štúdium
V súlade s § 56, § 57 a § 58 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ako aj v zmysle platného štatútu TU v Košiciach, príloha č.1 Poriadok prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, sa
prijímacie konanie na inžinierske študijné programy na F BERG TU v akademickom roku 2013/2014 bude riadiť nasledovnými zásadami:
1. Výber uchádzačov na štúdium sa vykonáva na základe umiestnenia v kvalifikačnom rebríčku, vytvorenom na základe bodového hodnotenia. Bodové hodnotenie bude na základe výsledkov Štátnych skúšok. Výber sa vykoná pre každý študijný program osobitne.
2. Požadovaný postup a podklady:
a. doručiť vyplnenú prihlášku na študijné oddelenie dekanátu (odporúčanie lekára nie je potrebné).
b. doložiť kópiu vysvedčenia o Štátnej skúške a diplomu (absolventi bak.štúdia FBERG nepotrebujú overenú kópiu).
c. potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku, resp. kópia.
3. Termín podania prihlášky je do 31. mája 2013.
Termín ukončenia prijímacieho konania-rozhodnutie o prijatí je 26. júna 2013.
4. Na jednu prihlášku je možné uviesť jeden študijný program.
5. Bodové hodnotenie uchádzačov bude nasledovné:
priemer vypočítaný z výsledkov Štátnych skúšok ukončeného bakalárskeho štúdia vynásobený 100 (napr. priemer 1,55 zodpovedá 155
bodom).
Kvalifikačný rebríček bude usporiadaný vzostupne - najlepší uchádzači budú s najmenším počtom bodov.

HUTNÍCKA FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Hutnícka fakulta
Letná 9, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 2421
e-mail: studijne.hf@tuke.sk
www.tuke.sk/hf

Hutnícka fakulta TUKE sa komplexne orientuje na problematiku výroby a spracovávania kovových a nekovových materiálov - tým
je jedinečná v SR. Absolventi sa stávajú technológmi, technickými manažérmi, pracujú vo výrobných a obchodných spoločnostiach,
projekčných a výskumných organizáciách.
V roku 2012 uplynulo 60 rokov od založenia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá bola zriadená spolu s Baníckou
fakultou a Fakultou ťažkého strojárenstva vládnym nariadením č. 30 z 8. júna 1952 v lone Vysokej školy technickej v Košiciach. Tak sa podarila obnova hutníckeho vysokoškolského vzdelávania na Slovensku po 33 rokoch od ukončenia činnosti 157 ročnej Banskej akadémie
v Banskej Štiavnici v roku 1919.
Na 8 katedrách fakulty je možné študovať 10 bakalárskych, 9 inžinierskych a 8 doktorandských študijných programov. Pedagogický
zbor má v súčasnosti 78 členov, z toho je 16 riadnych a 8 emeritných profesorov, 37 docentov a 24 odborných asistentov s titulom PhD.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacej skúšky:
Termín rozhodnutia o prijatí:
Poplatok za prijímacie konanie:

31.5.2013
19.6.2013
24.6.2013
35 EUR
30 EUR - elektronická prihláška

Bankové spojenie:
Èíslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Správa pre prijímate¾a:

Štátna pokladnica
7000151476/8180
2
0559
meno a priezvisko,
študijný program uvedený
v prihláške, stupeň štúdia

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bakalárske štúdium

Forma
štúdia

Plán.
počet

Hutníctvo
Kovové a nekovové materiály
Tepelná energetika a plynárenstvo
Priemyselná keramika
Integrované systémy riadenia
Spracovanie a recyklácia odpadov
Materiály pre automobilový priemysel
Biometalurgia
Materiálové a technologické aplikácie
pre výtvarnú tvorbu
Environmentálna chémia

D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E

90/35
30/15
30/15
20/15
60/15
60/15
20/15
20/10
40/10

D/E

20/10

Inžinierske štúdium

Forma
štúdia

Plán.
počet

Hutníctvo železa a ocele
Zlievarenstvo
Materiálové inžinierstvo
Tvárnenie kovov
Tepelná energetika a plynárenstvo
Priemyselná keramika
Integrované systémy riadenia
Spracovanie a recyklácia odpadov
Environmentálna analýza

D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E

20/10
20/10
20/10
20/10
20/10
20/10
20/10
20/10
20/10

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
Automaticky budú prijatí na štúdium uchádzači, ktorí sa aspoň 2x úspešne zúčastnili na krajskom alebo celoštátnom kole matematickej

alebo fyzikálnej olympiády.
Na každý bakalársky študijný program bude polovica plánovaného počtu prijatých uchádzačov prijatá len na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia bez prijímacích skúšok. Bude to tá časť uchádzačov, ktorí za predchádzajúce štúdium získajú v súčte najvyšší počet bodov.

Hodnotia sa:
CELKOVÉ VÝSLEDKY ŠTÚDIA NA STREDNEJ ŠKOLE, max. 150 bodov,
ďalšie body môže uchádzač získať za:
VÝSLEDKY ŠTÚDIA MATEMATIKY NA STREDNEJ ŠKOLE, max. 100 bodov .
Uchádzačom, ktorí už študovali na TUKE bakalársky študijný program a boli zo štúdia vylúčení, sa určitý počet bodov odráta. Druhá polovica
uchádzačov má možnosť získať chýbajúce body na základe výsledkov prijímacej skúšky – písomného testu zo stredoškolskej matematiky,
max. 150 bodov. Bodový zisk z tohto testu sa priráta k celkovému počtu bodov, ktoré uchádzač získal za výsledky z predchádzajúceho
štúdia.
Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, študentov a aktuálnych kapacitných možností fakulty. O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie.
Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:
1. Prihláška a jej súčasti:
a) vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom:
•
v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár (nevyplnený formulár je možné stiahnuť aj z web stránky fakulty),
•
v elektronickej (elektronicko-papierovej) forme – e-prihláška, t.j. vyplnenie a vytlačenie takto vyplneného formulára na papier,
b) doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné dvojakým spôsobom:
•
klasickou poštou, za dátum doručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky,
•
osobne doručiť na študijné oddelenie HF TUKE,
c) k prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť, t.j. požadovanými súčasťami prihlášky sú:
•
kópie vysvedčenia za požadované 3 roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou školou,
•
úradne overené maturitné vysvedčenie, ak maturita nie je potvrdená v prihláške strednou školou a konala sa skôr ako v roku
2013, t.j. pred podaním prihlášky (bude vrátené poštou spolu s rozhodnutím),
•
úradne overený doklad, napr. diplom o relevantnom úspechu na relevantnej súťaži, úspechu, certifikáte,
•
doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
•
stručný životopis,
•
podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov, ktorý je dostupný na stiahnutie na web stránke fakulty v časti pre uchádzačov,
v rozhraní uchádzača systému MAIS, t.j. v elektronickej prihláške TUKE,
•
potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti , napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že
uchádzač je zdravotne spôsobilý,
2. Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Absolventi Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa uplatnia vo vedecko–výskumnej základni príslušného odboru na univerzitách, akadémiách vied a výskumných pracoviskách. Priemyselné a vedeckovýskumné zázemie programov hutníckej fakulty je rozsiahle
v oblasti výroby, hodnotenia a aplikácie.
Absolventi sú dobre pripravení na práce technológov v študovanom odbore a pre prácu vedúcich riadiacich pracovníkov – technológov,
výskumu a obchodu. Majú všetky predpoklady vypracovať sa na líniovú hladinu vrcholového manažmentu. Na základe štúdiom a neskôr aj
praxou získaných vedomostí a skúseností sú schopní analýz a hodnotenia procesov, poznajú do hĺbky podstatu javov, vnímajú súvislosti
medzi javmi a sú schopní progresívne myslieť a zodpovedne rozhodovať.
Sú schopní samostatne tvorivo vedecky a odborne pracovať a viesť tím. Majú znalosti z manažérstva výrobných jednotiek, o komplexných
výrobných celkoch a o hospodárskych, ekonomických a environmentálnych súvislostiach a sú schopní viesť, riadiť a organizovať aj väčšie
výrobné prevádzky, firmy a organizácie.
Medzi absolventmi Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach možno nájsť zamestnávateľov, významných odborníkov z praxe,
vedeckých pracovníkov i uznávaných vedcov.
Najvýznamnejšími zamestnávateľmi sú : U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom, SPP - Slovenský plynárenský priemysel,
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava, Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová, NEMAK Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom, SAPA
Profily, a.s., Žiar nad Hronom, Enel – Slovenské elektrárne, a.s.,OFZ, a.s., Istebné, Kovohuty, a.s., Krompachy, Lovinit, a.s., Lovinobaňa,
Refrako, s.r.o., Košice, Recyklačný fond, Eurocast Košice, s.r.o., Zlievareň Krompachy, a.s., Zlievareň Trnava, s.r.o., Strojchem, a.s., Svit,
Metalurgia TS, s.r.o. Dubnica na Váhom, MOPS PRESS, s.r.o., Snina, Farmet, s.r.o. Považská Bystrica, Třinecké železárny, a.s., Třiněc,
Vítkovice, a.s. Ostrava, ALCAN Děčín Extrusions (ČR) a ďalšie.

STROJNÍCKA FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Strojnícka fakulta
Letná 9, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 2156, 2167, 2168
e-mail: marcela.timkova@tuke.sk; iveta.frigova@tuke.sk
www.sjf.tuke.sk

Počas uplynulých 60 rokov sa Strojnícka fakulta vypracovala na uznávanú vedecko-výchovnú inštitúciu doma i v zahraničí a napĺňa stratégiu širšieho zapojenia sa do európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Za toto obdobie si Strojnícka fakulta upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej
inštitúcie v oblasti strojárstva na Slovensku.
Poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a to v dennej i externej forme. Fakulta má akreditovaných 14 študijných programov v bakalárskom štúdiu, 18 programov v inžinierskom štúdiu a 12 programov v doktorandskom štúdiu. V uplynulom akademickom roku 2011/2012na
fakulte študovalo celkom 2910 študentov (z toho v I. stupni 1771, v II. stupni 944 a 195 v III. stupni vysokoškolského štúdia).
Cieľom SjF vo vedecko-výskumnej činnosti je udržať a upevniť postavenie fakulty ako významného vedecko-výskumného pracoviska univerzitného typu.
Vedenie fakulty má snahu vytvoriť lepšie predpoklady pre výskumnú činnosť pracovníkov, spoluprácu s praxou ako aj pre využitie týchto pracovísk vo vzdelávacom procese. Budovanie excelentných pracovísk a laboratórií bolo financované formou grantových projektov i z prostriedkov získaných zo spolupráce
s praxou. Významnou formou získavania finančných prostriedkov pre rozvoj fakulty je účasť na riešení projektov zo štrukturálnych fondov, medzinárodných
projektov podporovaných programami Európskej únie, atď.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacej skúšky:
Poplatok za prijímacie konanie:

28.3.2013 - Bc. štúdium
13.6.2013 - Bc. štúdium
35 EUR - papierová prihláška
30 EUR - elektronická prihláška

Bankové spojenie:
Èíslo účtu:
Variabilný symbol:

Štátna pokladnica
7000151492/8180
9

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Školné
(EUR)

Inžinierske štúdium

Všeobecné strojárstvo
Mechatronika
Riadenie a diagnostika výrobnej,
robotickej a dopravnej techniky
Protetika a ortotika

D/E
D/E
D/E

3/4
3/4
3/4

-/500
-/500
-/500

D/E

3/4

-/500

Počítačová podpora strojárskej výroby
Automobilová výroba
Priemyselné inžinierstvo

D/E
D/E
D/E

3/4
3/4
3/4

-/500
-/500
-/500

D/E
D/E
D/E
D/E

3/4
3/4
3/4
3/4

-/500
-/500
-/500
-/500

Aplikovaná mechanika
Automatizácia a riadenie strojov a procesov
Automobilová výroba
Bezpečnosť technických systémov
Biomedicínske inžinierstvo
Dopravná technika a logistika
Energetické stroje a zariadenia
Environmentálne manažérstvo
Inžinierstvo kvality produkcie
Mechatronika
Počítačová podpora strojárskej výroby
Priemyselné inžinierstvo
Robotická technika
Strojárske technológie
Stroje a zariadenia pre stavebníctvo,
poľnohospodárstvo a úpravníctvo
Strojné inžinierstvo
Technika ochrany životného prostredia
Výrobné stroje a zariadenia

Bakalárske štúdium

Bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci
hnickej univerzity
v
Kvalita produkcie
Environmentálne manažérstvo
Technika ochrany životného prostredia

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Školné
(EUR)

D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E
D/E

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-/500

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe 4 kritérií:
a) Celkové výsledky štúdia na strednej škole (Max. 150 bodov)
b) Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (Max. 100 bodov)
c) Úspešnosť predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na TUKE (Max. 0 bodov)
d) Výsledky prijímacej skúšky z matematiky na TUKE (Max. 150 bodov)
Automaticky budú prijatí na štúdium uchádzači, ktorí sa aspoň 2x úspešne zúčastnili na krajskom alebo celoštátnom kole matematickej
alebo fyzikálnej olympiády.
Prijímacia skúška z matematiky bude odpustená na základe vynikajúcich, resp. nadpriemerných výsledkov z predchádzajúceho štúdia prvej
polovici z celkového počtu uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného
bakalárskeho študijného programu v akad. rok 2013/2014. (To znamená, že prijímacia skúška - písomný test z matematiky bude odpustený
tým uchádzačom, ktorí sa umiestnia v rebríčku zostavenom pre daný študijný program na základe celkového bodového hodnotenia na 1. až
N. mieste (vrátane), kde N = PPPU/2 a PPPU = počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného bakalárskeho
študijného programu v akad. roku 2013/2014).
Všetci uchádzači, ktorým nebude odpustená prijímacia skúška z matematiky, sú povinní dostaviť sa na výzvu fakulty v stanovenom termíne
do určenej miestnosti, kde vykonajú test z matematiky. Bodový zisk z testu sa pripočíta k celkovému počtu bodov. Tým vznikne konečné
poradie, na základe ktorého sa pre každý študijný program vyberie druhá polovica prijatých uchádzačov o štúdium.
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium v bakalárskych študijných programoch (prvý stupeň štúdia) je získanie úplného stredného
alebo úplného stredného odborného vzdelania. Na prihláške môže uchádzač uviesť iba jeden študijný program.
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň štúdia) je úspešné absolvovanie študijného
programu prvého stupňa. Súčasťou prijímacieho konania na inžiniersky stupeň štúdia nie je prijímacia skúška. Rozhodnutie o prijatí
sa uskutoční na základe výsledkov predchádzajúceho štúdia v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania. Na prihláške môže uchádzač
uviesť iba jeden študijný program.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi Strojníckej fakulty TUKE dokážu v závislosti od ukončeného stupňa štúdia ako aj svojej špecifickej orientácie v rámci príslušného
študijného programu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach strojárskeho priemyslu, navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požadované kritériá, vytvárať takéto systémy a implementovať ich do praxe.
Absolventi môžu spolupracovať s manažérmi, používateľmi technických systémov a špecialistami iných profesií. Majú znalosti o podnikaní,
organizácii a riadení výroby i vedomosti z teórie strojárskych systémov a ich aplikovaní na konštrukčné a technologické problémy. Ich uplatnenie je možné v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnom aj súkromnom sektore, a to nie iba v čisto strojárskych zariadeniach, ale aj vo
všetkých technických a priemyselných podnikoch.
Dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a umiestňovať strojné systémy. Vedia sa uplatniť na miestach vývojárov,
technológov, konštruktérov a pracovníkov v prevádzke, a to nie iba v strojárskych zariadeniach.

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Letná 9, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 22 10; 22 01; 22 00
e-mail: odstud.fei@tuke.sk
kontakt pre zahr. študentov: katarina.tomkova@tuke.sk
www.fei.tuke.sk

Dnešná Fakulta vznikla 21. júla 1969 ako fakulta s pôvodným názvom Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach.
S účinnosťou od 15. apríla roku 1994 nesie Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej
univerzity v Košiciach.
Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania
najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, automatizácia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová
elektronika a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 152 vysokoškolských učiteľov, z toho 33 profesorov, 34 docentov, 85 odborných asistentov a 13 výskumných pracovníkov. Dodnes fakulta vychovala viac než 12 000 absolventov.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacej skúšky:
Poplatok za prijímacie konanie:

30.4.2013 - Bc. štúdium
14.6.2013
35 EUR
30 EUR - elektronická prihláška

Bankové spojenie:
Èíslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Správa pre prijímate¾a:

Štátna pokladnica
7000151433/8180
042013
0308
meno a priezvisko, študijný
program, stupeň štúdia

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske štúdium
Aplikovaná informatika
Automobilová elektronika
Elektroenergetika
Elektronika
Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov
Hospodárska informatika
Informatika
Kybernetika
Počítačové modelovanie
Priemyselná elektrotechnika
Riadenie elektromechanických systémov
Telekomunikácie

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Školné
(v EUR)

Inžinierske štúdium

D/E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

3/3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-/600
-

Aplikovaná informatika
Elektroenergetika
Elektrotechnické inžinierstvo
Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov
Hospodárska informatika
Infoelektronika
Informatika
Kybernetika a informačno-riadiace systémy
Multimediálne telekomunikácie
Počítačové modelovanie
Priemyselná elektrotechnika
Progresívne materiály a technológie
v automobilovej elektronike
Umelá inteligencia

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Školné
(v EUR)

D
D
D/E
D
D
D
D
D
D
D
D
D

2
2
2/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-/600
-

D

2

-

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia
na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného
vzdelania. FEI na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:
Ďalšie podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov:
1. Uchádzač o bakalárske štúdium na FEI TUKE hodnotený na základe 4 kritérií:
•
Celkové výsledky štúdia na strednej škole (max. 150 bodov),
•
Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (max. 100 bodov),
•
Úspešnosť predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na TUKE (max. 0 bodov).
•
Výsledky prijímacej skúšky z písomného testu matematiky na TUKE (max. 150 bodov).
2. V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu prislúchajúcich bodov. Najlepšie umiestnenie bude mať
uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením.
3. Na každý bakalársky študijný program bude polovica plánovaného počtu prijatých uchádzačov prijatá na základe nadpriemerných
výsledkov z predchádzajúceho štúdia a bude mu odpustená prijímacia skúška (test) z matematiky.
4. Ostatní uchádzači sú povinní absolvovať písomný test zo stredoškolskej matematiky. Body z tohto testu sa im prirátajú k celkovému
počtu bodov, ktoré získali za výsledky z predchádzajúceho štúdia. Prijatí budú uchádzači s najvyšším celkovým súčtom bodov tak, aby
sa doplnil plánovaný počet prijatých uchádzačov.
Poslaním písomného testu z matematiky je preveriť základné matematické vedomosti a zručnosti uchádzačov o štúdium na TUKE – technickej vysokej škole.
5. Všetkým uchádzačom, ktorí už študovali na TUKE alebo inde v SR bakalársky študijný program, sa určitý počet bodov odráta zo získaných bodov na základe počtu rokov neukončených štúdií.
6. Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
7. Počet prijatých na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, študentov a aktuálnych
kapacitných možností fakulty.
8. O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie.
Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program. Podrobnejšie informácie sú na webovských stránkach fakulty:
http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky získavajú až po najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania nie
len nevyhnutné znalosti a zručnosti pre vedecké bádanie, ale aj výborné východisko pre uplatnenie v spoločenskej praxi, napr. na úrovni
vyššieho riadenia. Absolventi s nachádzajú uplatnenie hlavne vo firmách orientovaných na elektrotechniku a informatiku, lebo sú schopní
analyzovať komplexné problémy a hľadať ich efektívne riešenia a aj vo vedecko-výskumných organizáciách, lebo sú schopní samostatnej vedeckej práce a efektívne pracovať v tíme. V nie poslednom rade nachádzajú absolventi uplatnenie v organizáciách štátnej a verejnej správy.
V súčasnosti neustále narastá dopyt po absolventoch fakulty doma a aj v zahraničí.

STAVEBNÁ FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Stavebná fakulta
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 4175
e-mail: prodp.svf@tuke.sk
www.svf.tuke.sk

Hlavným poslaním Stavebnej fakulty je zhromažďovať, zveľaďovať, uchováva¬ť a šíriť poznatky a výsledky vedy a techniky a tým napomáhať
vedeckému a technologickému rozvoju stavebníctva v záujme formovania prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života. Toto
poslanie fakulty je napĺňané profesionálnou pedagogickou a prínosnou vedecko-výskumnou činnosťou.
Prostredníctvom rôznych projektov sa pre študentov vytvárajú špičkové podmienky pre prípravu na ich budúce uplatnenie v praxi,
výskumných a vývojových inštitúciách, ale aj vo verejnej správe. O úspechoch fakulty svedčí postavenie jej absolventov v popredných
národných aj medzinárodných firmách, čo spätne umožňuje fakulte rozvíjať zmysluplné partnerstvá s inštitúciami z podnikateľskej sférz
a verejnej správy.
Stavebná fakulta kladie dôraz na zvyšovanie kvality vzdelávania aktívnym zapojením študentov všetkých stupňov vzdelávania do výskumnej, vývojovej, odbornej aj medzinárodnej činnosti fakulty. Študenti využívajú možnosti medzinárodných študijných mobilít, zúčastňujú sa
medzinárodných súťaží a konferencií, kde získavajú nielen nové poznatky, ale aj významné ocenenia.
Významné, grantmi podporené výskumy, prebiehajú v oblasti: mechaniky pretvárania a porušovania betónových, kovových, drevených,
plastových a materiálovo kombinovaných nosných prvkov a konštrukcií; vývoja silikátových stavebných materiálov; tvorby stavebných
konštrukcií a architektonického prostredia budov s dôrazom na trvalo udržateľné navrhovanie, obnovju a prevádzku budov; experimentálneho overovania environmentálne prijateľných a energeticky hospodárnych budov; a v oblasti inovácií prístupov, metód a nástrojov
pre efektívne riadenie projektov výstavby.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín zasadnutia prijímacej
komisie:
Poplatok za prijímacie konanie:

30.4.2013
30.6.2013
35 EUR
30 EUR - internetová prihláška

Bankové spojenie:
Èíslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000083493/8180
061050029
0308

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bakalárske štúdium

Forma
štúdia

Plán. počet

Inžinierske štúdium

Forma
štúdia

Plán.
počet

Pozemné stavby - budovy a prostredie
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Environmentálne inžinierstvo stavieb
Technológia a manažment v stavebníctve

D/E
D/E
D/E
D/E

200/30
50/30
40/30
60/30

Tvorba budov a prostredia
Nosné konštrukcie a dopravné stavby
Stavby s environmentálnym určením
Technológia a manažment v stavebníctve

D/E
D/E
D/E
D/E

110/55/35/50/30

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), základnou
podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného
stredného odborného vzdelania.
SvF na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:
- na každý bakalársky študijný program bude polovica plánovaného počtu prijatých uchádzačov prijatá len na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia na strednej škole. Hodnotia sa:
1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole (max. 150 bodov)
2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (max. 100 bodov)
- ostatní uchádzači sú povinní absolvovať písomný test zo stredoškolskej matematiky. Bodový zisk z tohto testu sa im priráta k celkovému
počtu bodov, ktoré získali za výsledky z predchádzajúceho štúdia a prijatí budú uchádzači s najvyšším celkovým súčtom bodov tak, aby
sa doplnil plánovaný počet prijatých uchádzačov. Poslaním písomného testu z matematiky je preveriť základné matematické vedomosti
a zručnosti uchádzačov o štúdium na TUKE – technickej vysokej škole. Zbierka všetkých úloh, ktoré budú v testoch, ukážky riešenia úloh
aj ukážky testov budú zverejnené na webovej stránke TUKE a webovej stránke Stavebnej fakulty.
- predbežný termín konania testu na SvF je stanovený na 11.6.2013.
Fakulta ponúka všetky programy aj v anglickom jazyku ako platené pre študentov mimo EÚ, pre študentov z EÚ aj slovenských sú ponúkané
bezplatne (podmienkou otvorenia studia v konkrétnom stupni a programe je minimálny zapísaný počet študentov 3)
Koordinátor výučby v anglickom jazyku: Ing. Daniela Káposztásová Očipová, PhD., daniela.ocipova@tuke.sk
Inžinierske štúdium:
Termín podania prihlášky: do 15. júna 2013
Termín zasadnutia prijímacej komisie: do 15. júla 2013
Potvrdenie záujmu o štúdium (návratka): do 31. júla 2013
Poplatok za jednu prihlášku: 25,00 - papierová prihláška, 20,00 - elektronická prihláška
Číslo účtu: 7000083493/8180, Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029
Adresát: Fakulta stavebná TUKE v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
Doktorandské štúdium:
do 15. júna 2013
Termín podania prihlášky: 			
Termín prijímacej skúšky: 			
1. júla 2013
Rozhodnutie o prijatí: 			
15. júla 2013
Poplatok za prihlášku v papierovej forme:
35 Euro
Poplatok za prihlášku v elektronickej forme:
30 Euro
Číslo účtu: 7000083493/8180, Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050036
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Pozemné stavby - budovy a prostredie
konštruktér (v projekcii a vo výrobných firmách),
technológ, technik (v investorských útvaroch, v útvaroch štátnej správy a územných celkov),
v príprave architektonických stavieb a prevádzke budov.
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
projektant inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb,
realizátor,
pracovník skúšobne a laboratória,
zamestnanec orgánov štátnej správy a samosprávy/ úradov životného prostredia,
správca inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb.
Technológia a manažment v stavebníctve
asistent stavbyvedúceho,
rozpočtár,
projektant organizácie výstavby,
manažér kvality stavby,
pracovník stavebných odborov štátnej správy a samosprávy,
projektant v oblasti stavebných technológií.
Environmentálne inžinierstvo stavieb
pracovník v organizáciách správy, prevádzky a riadenia stavieb s environmentálnym určením,
pracovník v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia,
pracovník v environmentálnom manažmente výrobných organizácií,
pracovník v organizáciách ochrany krajiny a prírody,
projektant v oblasti technológií tvorby a ochrany ŽP.

EKONOMICKÁ FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Ekonomická fakulta
Boženy Nìmcovej 32, 040 01 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 3257
e-mail: miroslava.pojerova@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach vznikla rozhodnutím Akademického senátu Technickej univerzity
v Košiciach dňa 8. júla 1992 s účinnosťou od 1. septembra 1992. Poskytuje vzdelanie v odbore Financie, bankovníctvo
a investovanie a jej absolventi prispievajú k profesionalizácii finančného a bankového sektora slovenskej ekonomiky a v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj. Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne
vzdelávanie v oblasti ekonomických vied. Prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, Ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu.
Ekonomická fakulta sa snaží byť vyhľadávanou fakultou, ktorá sa vzdelávaním v duchu demokracie a humanizmu, vedením
študentov k tolerancii a k schopnosti kritického a tvorivého myslenia, vytváraním podmienkok pre slobodné vedecké bádanie
a šírenie novovytvorených aj sprostredkovaných poznatkov, ako aj systematickým zapájaním sa do medzinárodnej spolupráce, zaradením medzi kvalitné ekonomické fakulty v zjednotenej Európe.
Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 800 študentov v dennej a diaľkovej forme. Štúdium je trojstupňové, po absolvovaní troch rokov bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť získať titul bakalár (Bc.) alebo absolvovaním dvojročného
inžinierského štúdia získať titul inžinier (Ing.). V treťom stupni fakulta poskytuje doktorandské štúdium v odbore Financie.
INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacej skúšky:
Poplatok za prijímacie konanie:

28.2.2013 - Bc. štúdium
12.6.2013
35 EUR
30 EUR - elektronická prihláška

Bankové spojenie:
Èíslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000151417/8180
2013
0308

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske štúdium

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Školné
(EUR )

Inžinierske štúdium

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Školné
(EUR)

Financie, bankovníctvo a investovanie
Verejná správa a regionálny rozvoj

D/E
D/E

3/3
3/3

-/760
-/760

Financie, bankovníctvo a investovanie
Verejná správa a regionálny rozvoj

D/E
D/E

2/2
2/2

-/760
-/760

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Ekonomickej fakulte TUKE je úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, podanie
prihlášky v stanovenom termíne a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
V prípade absolventov strednej školy v školskom roku 2012/2013 sú na prijímacom konaní zvýhodnení uchádzači, ktorí si zvolia a úspešne
absolvujú maturitný predmet matematika.
Všetci uchádzači o dennú formu bakalárskeho štúdia sú povinní absolvovať prijímaciu skúšku z:
• cudzieho jazyka písomnou formou,
• matematiky písomnou formou.
O spôsobe prijímania uchádzačov rozhoduje dekan fakulty podľa „Zásad prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium na EkF TUKE“
schválených akademickým senátom fakulty tak, aby sa zabezpečil objektívny výber uchádzačov o štúdium na fakulte.
Fakulta potvrdí príjem len tej prihlášky, na ktorej bude nalepený doklad o zaplatení poplatku a priložený životopis.
Následne bude uchádzačom zaslaná informácia o prijímacom konaní s uvedením termínu prijímacej skúšky.
Plánovaný počet prijatých študentov na bakalárske štúdium:
Financie, bankovníctvo a investovanie – denná forma štúdia: 160
Verejná správa a regionálny rozvoj - denná forma štúdia: 40
Financie, bankovníctvo a investovanie – externá forma štúdia: 60
Verejná správa a regionálny rozvoj - externá forma štúdia: 25
Prípravné kurzy:
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky EkF TUKE v spolupráci s Katedrou jazykov TUKE prostredníctvom Ekonomickej
fakulty TUKE organizujú pre uchádzačov štúdium:

UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Financie, bankovníctvo a investovanie
Absolventi sa uplatnia najmä vo vedúcich funkciách bankovej sféry a ďalších finančných inštitúciách, vo finančných útvaroch firiem výrobného a obchodného charakteru, v činnosti finančných, daňových a investičných poradcov, v poisťovníctve a verejnej správe. Rovnako nájdu
uplatnenie v oblasti investovania, správy fondov a v realitných a developerských spoločnostiach.
Verejná správa a regionálny rozvoj
Absolventi sa uplatnia najmä ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcich sa regionálnym a miestnym rozvojom manažmentom kultúry a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových
organizáciách. Sú schopní spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja príslušnej úrovne verejnej správy
a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky.
Študentom s dobrým prospechom je umožnené:
absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu LLP Erasmus
•
•
získať druhý diplom vo Veľkej Británii (Huddersfield University Business School)
získať druhý diplom vo Francúzsku (Univerzita Nice Sophia Antipolis).
•

FAKULTA VÝROBNÝCH
TECHNOLÓGIÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta výrobných technológií
Bayerova 1, 080 01 Prešov

Študijné oddelenie: 051/772 1360
e-mail: juraj.ruzbarsky@tuke.sk
www.tuke.sk/fvtpo

Fakulta bola založená v roku 1992. V rámci trojstupňového systému štúdia je na fakulte akreditovaných 7 bakalárskych a 5
inžinierskych študijných programov v troch študijných odboroch a 4 doktorandské študijné programy tiež v troch študijných
odboroch. Úspešné výsledky akreditácií fakulty potvrdzujú, že fakulta si vybudovala stabilnú pozíciu medzi technicky orientovanými fakultami na slovenských technických univerzitách. Štúdium na fakulte každoročne ukončuje štátnymi skúškami
viac ako štyristo absolventov. Úspešným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko,
Poľsko, Taliansko, Francúzsko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je
fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom dvojstranných dohôd medzi FVT a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.
INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacej skúšky:
Poplatok za prijímacie konanie:

30.4.2013
20.6.2013
35 EUR
30 EUR - elektronická prihláška

Bankové spojenie:
Èíslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000151468/8180
223001
0558

Doklad o platbe alebo ústrižok nalepiť na 3. stranu prihlášky (vedľa známok).
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske štúdium

Forma
štúdia

Plán. počet
prijatých

Výrobné technológie
Počítačová podpora výrobných technológií
Prevádzka priemyselných technológií
Riadenie (manažment) výroby
Navrhovanie technických zariadení
Procesná technika
Monitoring a diagnostika
technických zariadení

D/90/D/E 150/80
D/30/D/E 150/80
D/30/D/30/D/60/-

Inžinierske štúdium

Forma
štúdia

Výrobné technológie
Počítačová podpora výrobných technológií
Riadenie (manažment) výroby
Monitoring a diagnostika
technických zariadení
Navrhovanie technických zariadení

D/D/E
D/E
D/E
D/E
D/E

Plán. počet
prijatých

60/90/30
100/30
60/30
30/30

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
K prihláške (Bc. štúdium) je potrebné doložiť:
– 1. – 3. ročník – vypísať a potvrdiť známky do prihlášky strednou školou (na druhej strane prihlášky),
– po ukončení stredoškolského štúdia najneskôr do 11. júna 2013 – poslať alebo osobne doručiť overenú kópiu (notárom alebo strednou
školou) vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia (v prípade osobného doručenia môžete priniesť originály – budú Vám
obratom vrátené),
– prihlášku potvrdiť u lekára (na 2. strane),
– podpísaný životopis,
– v prípade, že ste ukončili stredoškolské vzdelanie skôr ako v roku 2013, je potrebné k prihláške priložiť originály (pri osobnej návšteve
Vám originály budú vrátené), alebo notárom overené kópie všetkých stredoškolských vysvedčení, vrátane maturitného (prihlášku nemusí potvrdiť stredná škola).
Prijímacia skúška z matematiky bude odpustená na základe vynikajúcich, resp. nadpriemerných výsledkov z predchádzajúceho štúdia
prvej polovici z celkového počtu uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium
príslušného bakalárskeho študijného programu v akad. rok 2013/2014. (To znamená, že prijímacia skúška z matematiky bude odpustená
tým uchádzačom, ktorí sa umiestnia v rebríčku zostavenom pre daný študijný program na základe celkového bodového hodnotenia podľa
písm. a), b) a c) predchádzajúceho odseku na 1. až N. mieste (vrátane), kde N = PPPU/2, kde PPPU je počet uchádzačov, ktorých plánuje
fakulta prijať na štúdium príslušného bakalárskeho študijného programu v akad. roku 2013/2014.) Automaticky budú prijatí na štúdium
uchádzači, ktorí sa aspoň 2x úspešne zúčastnili na krajskom alebo celoštátnom kole matematickej alebo fyzikálnej olympiády.
Všetci uchádzači, ktorým nebude odpustená prijímacia skúška z matematiky, sú povinní dostaviť sa na výzvu fakulty v stanovenom termíne
do určenej miestnosti, kde test z matematiky vykonajú. Bodový zisk z testu sa pripočíta k celkovému počtu bodov, ktoré uchádzač získal
na základe hodnotenia podľa ods. 1 písm. a), b) a c) tohto článku. Tým vznikne konečné poradie, na základe ktorého sa pre každý študijný
program vyberie druhá polovica prijatých uchádzačov o štúdium.
Poslaním prijímacej skúšky z matematiky je preveriť základné matematické vedomosti a zručnosti uchádzačov o štúdium na TUKE – technickej vysokej škole. Zbierka všetkých úloh, ktoré budú v testoch, ukážky riešenia úloh aj ukážky testov sú zverejnené na webovej stránke
TUKE:
http://www.tuke.sk/tuke/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie/2011_12_12_Zbierka_uloh_z_matematiky_na_TU_2011.pdf

PROFIL ABSOLVENTOV BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Výrobné technológie
Absolvent ovláda problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, má znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, kontrole výrobných procesov a o ich riadení, dokáže zabezpečovať
chod výrobno-technologických systémov a zlepšovať ich prevádzkové parametre.
Počítačová podpora výrobných technológií
Absolventi študijného programu sú schopní samostatne vytvárať technickú dokumentáciu a konštruovať s počítačovou podporou, vykonávať
počítačové analýzy a simulácie výrobných procesov, vytvárať programy pre CNC riadené výrobné stroje, simulovať činnosť a projektovať
výrobné pracoviská s počítačovou podporou.
Prevádzka priemyselných technológií
Absolvent študijného programu má znalosti z oblasti prevádzky technológií liatia kovov pod tlakom, technológií spracovania a skúšania
plastov, technológií povrchových úprav materiálov. Taktiež má znalosti z oblasti prevádzkovo technologických procesov s aplikáciou v
technológiách spotrebného a automobilového priemyslu. Uplatnia sa pri riadení procesov v technológiách v rôznych odvetviach priemyslu.
Riadenie (manažment) výroby
Absolvent je špecializovaný na oblasť takých úloh riadenia výroby, akými sú operatívne plánovanie a riadenie výroby. Disponuje potrebnými znalosťami z oblasti finančného manažmentu podniku, ktoré vie tvorivo uplatňovať za účelom ekonomizácie výroby pri zachovaní
požadovanej kvality výroby. Má znalosti z výrobnej logistiky a ovláda nástroje riadenia kvality produkcie.
Navrhovanie technických zariadení
Absolventi majú základné znalosti z teórie, stavby a riadenia výrobných strojov a zariadení a ich aplikácií na konkrétne technologické a prevádzkové podmienky. Súčasne dokážu analyzovať a riešiť problematiku navrhovania jednoduchších technických zariadení, prevádzkovania
výrobnej techniky súvisiacu s jej montážou, oživovaním, programovaním a zoraďovaním, realizáciou meraní, diagnostikou a servisom.
Procesná technika
Absolventi dokážu analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí priemyselnej a potravinárskej výroby. Poznajú
techniku na spracovanie a recykláciu tuhých a tekutých odpadov. Uplatnia sa v rôznych odvetviach priemyslu pri riadení procesnej techniky,
ČOV, riadení skládok odpadov.
Monitoring a diagnostika technických zariadení
Absolventi študijného programu majú potrebné znalosti a schopnosti aplikačno-teoretického charakteru so zameraním na prevádzku
technických zariadení, meranie a vyhodnocovanie prevádzkových stavov, na spoľahlivosť, kvalitu, diagnostiku, údržbu a servis TZ. Má
i doplnkové a súvisiace znalosti o výrobných systémoch, o základoch aplikácií PC techniky, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, ale i o základoch ekonomiky, priemyselnej psychológie, etiky, ekológie a ochrany životného prostredia,
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

FAKULTA UMENÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta umení
Watsonova 4, 042 00 Košice

Študijné oddelenie: 055/602 2170; 602 2171
e-mail: iveta.patlevicova@tuke.sk;
monika.gillingerova@tuke.sk
www.fu.tuke.sk

Fakulta umení vznikla v roku 1998 a za krátke obdobie svojej existencie vychovala 708 absolventov architektov, dizajnérov a umelcov.
Fakulta umení TUKE sa významne zviditeľnila svojou umeleckou, ale aj vedeckou činnosťou nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.
Pedagogické zastrešenie fakulty odborníkmi z každej zo spomínaných oblastí pripravujú živnú bázu pre rozlet každého nadaného
uchádzača o štúdium na fakulte. K prestížnym výsledkom prispievajú pravidelné výstavy študentov a pedagógov fakulty v galériách na Slovensku a v zahraničí, ako aj nominácie na najvýznamnejšie kultúrne ocenenia.
Veľkú pozornosť fakulta venuje vytváraniu zmluvných podmienok pre rozširovanie možností absolvovania čiastkového štúdia v zahraničí
v rámci programu ERASMUS, resp. na partnerských školách na Slovensku. Každý rok absolvujú študenti mobilitu programom ERASMUS
v celej Európe. Hlavným cieľom Fakulty umení, je pripraviť absolventov na to, aby popri svojej odbornej umeleckej činnosti, boli neustále
iniciátormi kultúrneho a umeleckého života v spoločnosti. Aby sa stali kreatívnym impulzom pre celé svoje okolie.
INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
30.11.2012
Termín prijímacích skúšok:
01-02/2013 (podľa štud. programu)
Poplatok za prijímacie konanie: 35 EUR
30 EUR - elektronická prihláška

Bankové spojenie:
Èíslo účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
Konštantný symbol:
Správa pre prijímate¾a:

Štátna pokladnica
7000151441/8180
20132014
88999
0308
meno uchádzača

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Študijný program architektúra a urbanizmus:
Študijný program dizajn:
Študijný program voľné výtvarné umenie:

28.1. – 29.1.2013
4.2. – 5.2.2013, 7.2. – 8.2.2013
29.1. – 30.1.2013, 31.1. – 1.2.2013

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske štúdium

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Školné
(EUR )

Inžinierske štúdium

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Školné
(EUR)

Architektúra a urbanizmus
Dizajn
Voľné výtvarné umenie

D
D
D

4
4
4

-

Architektúra a urbanizmus
Dizajn
Voľné výtvarné umenie

D
D
D

2
2
2

-

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Podľa § 56 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Na FU je podľa § 57 ods. 1 zákona ďalšou podmienkou na prijatie na štúdium úspešné vykonanie prijímacej talentovej
skúšky.
Termín podania prihlášky: do 30.11.2012 - na dekanát Fakulty umení, Letná 9, 042 00 Košice
Prílohy k prihláške: - potvrdené známky z výročných vysvedčení strednou školou, resp. notársky overené kópie vysvedčení,
		
- životopis,
		
- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti,
		
- kópia dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
		
- udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Pri podaní prihlášky na študijný program voľné výtvarné umenie uchádzači uvedú, v ktorom médiu budú vykonávať talentovú
časť prijímacieho konania:
Médium - foto, video, kresba
Médium - hlina, kresba
Médium - kresba, maľba, grafika
Ak má uchádzač záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý zo študijných programov osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť.
Počty prijímaných študentov na bakalárske štúdium v študijných programoch:
Architektúra a urbanizmus: 16
Dizajn: 16
Voľné výtvarné umenie: 16
PRÍPRAVNÝ KURZ KRESBY 2012
Katedra dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach organizuje pre záujemcov zo stredných škôl a z praxe
Prípravný kurz kresby, ktorý je zameraný na rozvoj kresliarskej zručnosti, výtvarnej kompozície a estetického cítenia.
Kurz je v rozsahu 30 hodín a uskutoční sa v termíne od 09. 11. 2012 – do 30. 11. 2012 v kresliarni Katedry dizajnu FU TUKE,
ul. Boženy Nemcovej 5 /Združené posluchárne/, v dňoch piatok od 15.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod.
do 16.00 hod.
Odborným garantom kurzu je Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.
Cena kurzu 144,– EUR, pri neúčasti na prípravnom kurze sa poplatok nevracia.
Informácie o prihláške na kurz
Osobne: na Katedre dizajnu FU TUKE, Grešákova 6, Košice
Telefonicky: 055/622 30 34, 055/602 21 77
e-mailom: kd.fu@tuke.sk
UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Ako samostatní umelci, architekti a dizajnéri, alebo ako zamestnanci vo svojom, alebo príbuznom odbore. V prípade absolvovania doplnkového pedagogického štúdia na fakulte umení, aj ako plne kvalifikovaní stredoškolskí pedagógovia v svojom
odbore.

LETECKÁ FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Letecká fakulta
Rampová 7, 041 21 Košice

Študijné oddelenie: 055/633 91 18
e-mail: studijne.lf@tuke.sk
www.tuke.sk/lf

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005. Napriek krátkej dobe svojej existencie
má dlhoročné skúsenosti v príprave pilotov a leteckých špecialistov a to nielen civilných, ale aj vojenských. Letecká fakulta
sa hlási k tradícii Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá počas vyše 30 rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie pilotov a leteckého
technického personálu.
Hlavným poslaním Leteckej fakulty je prispievať k plneniu poslania Technickej univerzity najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky - poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie
a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti leteckého strojárstva, leteckej elektrotechniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky, riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy a s nimi súvisiacej problematiky. Letecká fakulta získala
osvedčenie Leteckého úradu Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na poskytovanie teoretickej prípravy v rámci výcviku pilotov a osvedčenie „Organizácia pre výcvik údržby podľa PART 147“, ktoré ju oprávňuje pripravovať letecký technický
personál podľa požiadaviek leteckej legislatívy Európskej únie, čo výrazne rozširuje možnosti uplatnenia jej absolventov aj
v zahraničí. Letecká fakulta v súčasnosti poskytuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie pre cca 1100 študentov v jeho
všetkých troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom, v dennej aj externej forme štúdia.
INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacej skúšky:
Poplatok za prijímacie konanie:

14.6.2013 - Bc. štúdium
26.6.2013
35 EUR
30 EUR - elektronická prihláška

Bankové spojenie:
Èíslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000201621/8180
55903
0308

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske štúdium

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Inžinierske štúdium

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Riadenie leteckej dopravy
Profesionálny pilot
Pracovník riadenia letovej prevádzky
Prevádzka letísk
Prevádzka lietadiel
Avionické systémy

D/E
D/D/D/D/D/-

3/3
3/3/3/3/3/-

Riadenie leteckej dopravy
Prevádzka lietadiel
Senzorika a avionické systémy

D/E
D/D/-

2/2
2/2/-

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Počínajúc AR 2012/2013
bola stanovená ako ďalšia podmienka prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa na všetkých fakultách TUKE prijímacia skúška.
Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa od AR 2013/2014 môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program.
Uchádzač o bakalárske štúdium bude hodnotený na základe 4 kritérií:
•
Celkové výsledky štúdia na strednej škole (Max. 150 bodov)
•
Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (Max. 100 bodov)
•
Úspešnosť predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na TUKE (Max. 0 bodov)
•
Výsledky prijímacej skúšky z matematiky na TUKE (Max. 150 bodov)
Prijímacia skúška z matematiky bude odpustená na základe vynikajúcich, resp. nadpriemerných výsledkov z predchádzajúceho štúdia
prvej polovici z celkového počtu uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium
príslušného bakalárskeho študijného programu v akad. rok 2013/2014. To znamená, že prijímacia skúška z matematiky bude odpustená
tým uchádzačom, ktorí sa umiestnia v rebríčku zostavenom pre daný študijný program na základe celkového bodového hodnotenia podľa
písm. a), b) a c) predchádzajúceho odseku na 1. až N. mieste (vrátane), kde N = PPPU/2 a PPPU = počet uchádzačov, ktorých plánuje
fakulta prijať na štúdium príslušného bakalárskeho študijného programu v AR 2013/2014.
Všetci uchádzači, ktorým nebude odpustená prijímacia skúška z matematiky, sú povinní dostaviť sa na výzvu fakulty v stanovenom termíne
do určenej miestnosti, kde test z matematiky vykonajú. Bodový zisk z testu sa pripočíta k celkovému počtu bodov, ktoré uchádzač získal na
základe hodnotenia podľa ods. 1 písm. a), b) a c). Tým vznikne konečné poradie, na základe ktorého sa pre každý študijný program vyberie
druhá polovica prijatých uchádzačov o štúdium.
Študijné programy Profesionálny pilot a Pracovník riadenia letovej prevádzky
Podmienkou účasti uchádzača na prijímacej skúške na štúdium študijného programu Profesionálny pilot je včasné absolvovanie zdravotnej
prehliadky (na vlastné náklady) - do termínu prijímacej skúšky (pozor na dlhé objednávacie termíny LVN) a získanie kladného stanoviska
lekárskej komisie o zdravotnej spôsobilosti pre daný druh leteckej činnosti (pre obchodnú leteckú činnosť sa vyžaduje klasifikácia 1).
Pre študijný program Pracovník riadenia letovej prevádzky sa odporúča absolvovanie lekárskej prehliadky (pre výkon služby riadenia sa
vyžaduje klasifikácia 3), ale nie je to nutná podmienka pre účasť na prijímacej skúške a prijatie na tento študijný program. Viac informácií o
zdravotnej prehliadke nájdete na: http://www.lvn.sk/index.php/sk/pokyny-klientom.html
Súčasťou štúdia študijného programu Profesionálny pilot je praktický letecký výcvik, ktorý je vykonávaný výhradne v zmluvných leteckých
školách. Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je splnenie letových cvičení na úroveň výcviku súkromného pilota
lietadiel PPL(A). Je však možné a veľmi vhodné, pokračovať vo výcviku až do úrovne CPL (A) a CPL(A)/IR, MEP(L), prípadne je možné
uzavrieť zmluvu na integrovaný kurz CPL a CPL/IR. Uchádzači, ktorí už získali leteckú licenciu pred začiatkom štúdia alebo začali letecký
výcvik (aj na iných kategóriách lietadiel), budú v rámci prijímacieho konania posúdení individuálne v spolupráci so zmluvnou leteckou
školou. Náklady na praktický letecký výcvik si hradí študent sám na základe zmluvy s Leteckou fakultou. Podmienkou zápisu na štúdium je
zaplatenie prvej splátky za letecký výcvik v súlade so zmluvou, ktorú dostane úspešný uchádzač po rozhodnutí o jeho prijatí. Ďalšie informácie o leteckom výcviku: klp.lf@tuke.sk
Požadovaný postup a doklady
Prijímacie konanie na štúdium na Leteckej fakulte prebieha v zmysle zásad uvedených v Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity
v Košiciach (Príloha 1 k Štatútu TUKE).
Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme poštou, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška - vyplnenie
a vytlačenie formulára a v papierovej forme zaslanie poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF. Uchádzač o bakalárske štúdium na
TUKE sa od AR 2013/2014 môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program.
Neúplne vyplnené alebo neskoro podané prihlášky na štúdium nebudú prijaté. Osobné údaje na prihláške musia byť úplné a pravdivé, čo
potvrdzuje uchádzač svojim podpisom. Pravdivosť a úplnosť údajov o dosiahnutých študijných výsledkoch na strednej škole a vyjadrenie
lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium musia byť potvrdené podpisom a pečiatkou (2. strana prihlášky). Maturanti
v školskom roku 2012/2013 zašlú/doručia úradne overené kópie vysvedčenia za posledný ročník a maturitného vysvedčenia dodatočne
- ihneď po ich získaní.
Súčasťou prihlášky musia byť:
úradne overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia a maturitného vysvedčenia,
životopis (podpísaný uchádzačom),
doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, resp. kópia (nalepiť na 3. stranu prihlášky).
Pri podávaní viacerých prihlášok (na viac študijných programov), úradne overené kópie vysvedčení za všetky ročníky a maturitného
vysvedčenia môžu byť súčasťou iba jednej prihlášky (na študijný program, o ktorý je prioritný záujem). Letecká fakulta potvrdí príjem prihlášky a
zašle podrobné informácie o prijímacom konaní. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené vo forme zoznamov evidenčných čísel jednotlivých uchádzačov (tieto im budú pridelené a oznámené po zaevidovaní ich prihlášky) na internetovej stránke Leteckej fakulty. Každému
uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, bude zaslané rozhodnutie o prijatí a návratka s potvrdením o nástupe na štúdium. Každému
uchádzačovi, ktorý nebude prijatý na štúdium, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí so zdôvodnením a poučením o možnom ďalšom konaní.
Štúdium jednotlivých študijných programov bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
V zmysle §58, ods. 9 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase informáciu, či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať
sa na štúdium daného študijného programu a fakulta ponúkne miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

T-Systems Slovakia s.r.o.

Neváhaj a pracuj s najlepšími v IKT!
TREND Top Firma roka 2011 a IT Firma roka 2011 na Slovensku
viac ako 2300 zamestnancov, jeden z najväčších zamestnávateľov
v IKT na Slovensku
poskytuje komplexné informačno-komunikačné služby najvyššej kvality
nadnárodným korporáciám v automobilovom priemysle, energetike,
ale aj v bankovníctve, zdravotníctve a pod.
pridaj sa k nám ak:
- máš požadovanú kvalifikáciu
- rád pracuješ v tímoch
- medzinárodné prostredie je pre teba výzvou
- aktívne komunikuješ v anglickom jazyku

www.t-systems.sk t-systems@t-systems.sk

