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II. kolo podávania prihlášok na Strojnícku fakultu TUKE 
 
Stro jn ícka  fakulta  Technicke j 
univerzity  v  Košiciach  vypísala  II. 
kolo  pr i j ímacieho  konania  na 
bakalársky  a  inžiniersky  stupeň 
štúdia.  Konečný  termín  podávania 
prihlášok je 17. augusta 2015. 

Strojnícka  fakulta 
T e c h n i c k e j 
un iverz i ty  v 
Ko š i c i ach  j e 
z a k l a d a j ú c o u 
fakultou  univerzity, 
ktorá  je  historicky 

druhou  technickou  vzsokou  školou  v  novodobej  histórii  Slovenska.  Úlohou  strojníckej  fakulty  je 
vychovávať študentov, ktorí sa úspešne uplatnia nie len na domácom, ale aj na európskom a svetovom 
trhu práce. Poskytuje vzdelávanie aj v slovenskom aj v anglickom jayzku. Fakulta ponúka množstvo 
odborov, ako automobilová výroba, mechatronika, protetika a ortotika, strojné inžinierstvo a ďalšie.

Dodatočné prijímanie konanie na Pedagogickú fakultu 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vypísala dodatočné prijímacie 
konanie na vybrané študijné programy:

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa orientuje predovšetkým na prípravu 
učiteľov pre základné a stredné školy no zároveň sa orientuje aj na poskytovanie vzdelania s cieľom 
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Denná forma štúdia: 

• Učiteľstvo hudobného umenia

• Učiteľstvo technickej výchovy

• Učiteľstvo predmetov v kombinácii 

Externá forma štúdia:

• Pedagogika

• Učiteľstvo praktickej prípravy
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uplatnenia  sa  v  oblasti  interkultúrneho  sprostredkovania  v  štátnej  a  verejnej  správe,  v  oblasti 
regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, zabezpečovania ochrany zdravia pri práci, v oblasti športu a 
hudby, výchovy v školských, mimoškolských, podnikových a iných výchovných zariadeniach.

II. kolo prijímacieho konania na Pedagogickej fakulte 
Trnavskej univerzity 
 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vypísala druhé kolo 
prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia. Prihlášky je možné podávať 
do 17. júla 2015.

Pedagogická  fakulta  Trnavskej  univerzity  garantuje  a  zabezpečuje  komplexné 
vzdelávanie učiteľov pre základné a stredné školy v jednotlivých akreditovaných 
študijných  programoch.  Zabezpečuje  takisto  neučiteľské  vzdelávanie  v  oblasti 
sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva.

II. kolo prijímacieho konania na Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vypísala druhé kolo podávania 
prihlášok na bakalársky stupeň štúdia. Prihlášky je možné podávať do 30. augusta 2015. 

Katolícka univerzita je riadnym členom FUCE (Fédération des Universités 
Catholiques Européennes), dcérskej organizácia IFCU (International 
Federation of Catholic Universities), ktorá oficiálne združuje európske katolícke 
univerzity. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotila v 
roku 2008 univerzitu ako ôsmu najlepšiu v kategórii humanitných vysokých 
škôl a ako desiatu najlepšiu v kategórii spoločenskovedných vysokých škôl na 
Slovensku. 
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