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PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV: 

 

Akreditovaný študijný program 
Vyučovací 

jazyk 
Titul 

Forma 

štúdia 

Dĺžka štúdia 

v akademických 

rokoch 

D/E 

Plánovaný počet 

prijatých                 

do 1. roč. 

D/E 

Počítačová podpora materiálového 

inžinierstva  
Slovenský Bc. D/E* 3/4 15/5 

Materiálové inžinierstvo  Slovenský Bc. D/E* 3/4 20/5 

Materiálové inžinierstvo Slovenský Ing. D/E* 2/3 30/5 

Materiály  Slovenský PhD. D/E* 4/5 
podľa aktuálnej 

kapacity 
* D – denná forma štúdia, E – externá forma štúdia  

Bližšie informácie budú zverejnené na www.tnuni.sk,  www.fpt.tnuni.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tnuni.sk/
http://www.fpt.tnuni.sk/


TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY PRE BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ 

PROGRAMY: 
     

 

- Počítačová podpora materiálového inžinierstva;   

- Materiálové inžinierstvo: 

I. termín  –  do 30.04.2022 – (výberové konanie máj 2022) 

II. termín  – do 30.06.2022 – (výberové konanie júl 2022) 

III. termín  – do 15.08.2022 – (výberové konanie august 2022) 

IV. termín  – do 18.09.2022 – (výberové konanie september 2022) 

 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA PRE BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (vysokoškolské vzdelanie 

I. stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania. 

Uchádzači o denné a externé bakalárske štúdium v  študijných programoch  Počítačová 

podpora materiálového inžinierstva a Materiálové inžinierstvo budú prijatí bez 

prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného 

stredoškolského vzdelania a po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie. 

 

 

 

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov 

SR. 

 

 

Prihlášku môžete vyplniť a odoslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home 

 

 

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú systémom vygenerované 

automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania 

e-prihlášky. 

 

 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v 

papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami 

zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu. 

 
 

Povinné náležitosti prihlášky (Bc. štúdium): 

 

• úradom overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej 

školy, 

• úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia, ktoré odošlete na adresu:     

 

  Fakulta priemyselných technológií, ul. I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov, 

 

• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým 

prevodom). 
 

https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home


TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY PRE INŽINIERSKY  ŠTUDIJNÝ 

PROGRAM: 
 

- Materiálové inžinierstvo:  

I. termín  – do 30.06.2022 – (výberové konanie júl 2022) 

II. termín  – do 15.08.2022 – (výberové konanie august 2022) 

III. termín  – do 18.09.2022 – (výberové konanie september 2022) 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA PRE INŽINIERSKY  ŠTUDIJNÝ PROGRAM: 

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolvovanie 

bakalárskeho štúdia).  

Uchádzači o denné a externé inžinierske štúdium budú prijatí na základe výberového 

konania  podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách  technického 

alebo prírodovedného zamerania, po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie. 

 

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov 

SR. 

 

Prihlášku môžete vyplniť a odoslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home 

 

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú systémom vygenerované 

automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania 

e-prihlášky. 

 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v 

papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami 

zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu. 

 

 

Povinné náležitosti prihlášky (Ing. štúdium) 

 

• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FPT), 

• úradne overený doklad o absolvovaní štúdia I. stupňa – diplom (netýka sa absolventov 

FPT), 

• dodatok k diplomu – doklad o výpise výsledkov štúdia (netýka sa absolventov FPT), 

 

Tieto dokumenty po potvrdení prihlášky odošlete na adresu: 

 

 Fakulta priemyselných technológií, ul. I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov, 

 

• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým 

prevodom). 

 

 

 

 

 

 

https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home


TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY PRE DOKTORANDSKÝ  ŠTUDIJNÝ 

PROGRAM: 
 

- Materiály:  

 I. termín  –  do 10.06.2022 – (prijímací  pohovor jún 2022) 

  II. termín  – do 10.08.2022 – (prijímací  pohovor august 2022) 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA PRE DOKTORANDSKÝ  ŠTUDIJNÝ PROGRAM: 

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (vysokoškolské vzdelanie 

III. stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (absolvovanie 

inžinierskeho štúdia).  

Uchádzači o denné a externé doktorandské štúdium budú prijatí na základe výsledkov 

prijímacieho pohovoru a po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie. 

 

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov 

SR. 

 

Prihlášku môžete vyplniť a odoslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home 

 

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú systémom vygenerované 

automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania 

e-prihlášky. 

 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v 

papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami 

zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu. 

 

 

Povinné náležitosti prihlášky (PhD. štúdium) 

 

• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FPT), 

• úradne overený doklad o absolvovaní štúdia II. stupňa – diplom (netýka sa absolventov 

FPT), 

• dodatok k diplomu (doklad o výpise výsledkov štúdia) (netýka sa absolventov FPT), 

• životopis, 

 

Tieto dokumenty po potvrdení prihlášky odošlete na adresu: 

 

Fakulta priemyselných technológií, ul. I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov, 

 

• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým 

prevodom). 

 

 

 

 

https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home

