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TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

Fakulta priemyselných
technológií v Púchove
g

Prečo si vybrať našu fakultu.
Fakulta priemyselných technológií v Púchove (FPT) je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax, a to ako prípravou
odborníkov pre jej potreby, tak i štruktúrou štúdia špecializovaného v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých
troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Svojím zameraním predstavuje unikát v rámci SR vo výchove odborníkov v nasledovných oblastiach:

DEKAN FAKULTY:
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
PRE UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM

POLYMÉRNE MATERIÁLY; ANORGANICKÉ MATERIÁLY; TEXTILNÉ MATERIÁLY a DIZAJN;
KOVOVÉ MATERIÁLY; ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO; NUMERICKÁ ANALÝZA A SIMULÁCIA
TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV.

DENNÉ ŠTÚDIUM VO VŠETKÝCH ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOCH JE BEZPLATNÉ.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
uvedený v tabuľke pre akreditované študijné programy

POPLATKY:
za prijímacie konanie:

za externé štúdium:

17,00 € je nutné uhradiť prevodným
príkazom a bankou
potvrdenú zrealizovanú
platbu vložiť do prihlášky
600,00 € (bakalárske programy)
700,00 € (inžinierske programy)
800,00 € (doktorandské programy)

KONTAKTNÉ ÚDAJE, BANKOVÉ SPOJENIE:
Banka:
Účet:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
Referenčné číslo:
Adresa:

Štátna pokladnica
7000065375/8180
10502
rodné číslo (bez lomítka)
5699 687
Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Študentská 2, 911 50 Trenčín

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
typizovaný formulár prihlášky I., II., III. stupňa
elektronická prihláška: e-prihlaska.tnuni.sk

ADRESA, NA KTORÚ TREBA ZASLAŤ PRIHLÁŠKU:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnU AD
Ivana Krasku 491/30, 020 01 Púchov

UCHÁDZAČI O DENNÉ A EXTERNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
na študijných programoch: počítačová podpora materiálového
inžinierstva, materiálové inžinierstvo a materiálová technológia
budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe zaslania
kompletnej prihlášky, na študijnom programe: textilná
technológia a návrhárstvo budú prijatí na základe zaslania
kompletnej prihlášky a výsledkov talentových skúšok.

UCHÁDZAČI O DENNÉ A EXTERNÉ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
budú prijatí na základe výsledkov ukončeného bakalárskeho
štúdia na vysokých školách technického alebo prírodovedného
zamerania, na základe zaslania kompletnej prihlášky.
Uchádzači o denné a externé doktorandské štúdium
budú prijatí na základe zaslania kompletnej prihlášky
a výsledkov prijímacích pohovorov.

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY (BC. ŠTÚDIUM)
• riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky
• fotokópie vysvedčení 1., 2., 3., 4. ročníka (vysvedčenie 4.
ročníka musí byť úradom overená fotokópia)
• úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia
(študenti, ktorí maturujú v danom akademickom roku,
doručia úradne overené kópie 4. ročníka a maturitného
vysvedčenia hneď po ukončení strednej školy)
• životopis
• originál dokladu o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3.
stranu prihlášky

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY (ING. ŠTÚDIUM)
• riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky II. stupňa
• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške
(absolventi FPT fotokópia)
• úradne overený doklad o absolvovaní štúdia I. stupňa – diplom
(absolventi FPT fotokópia)
• úradne overený dodatok k diplomu - doklad o výpise výsledkov
štúdia (absolventi FPT fotokópia)
• životopis
• originál dokladu o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3.
stranu prihlášky

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY (PHD. ŠTÚDIUM)
• riadne vyplnený typizovaný formulár prihlášky III. stupňa
• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške
(absolventi FPT fotokópia )
• úradne overený doklad o absolvovaní štúdia II. stupňa - diplom
(absolventi FPT fotokópia)
• úradne overený dodatok k diplomu (doklad o výpise výsledkov
štúdia) (absolventi FPT fotokópia)
• životopis
• originál dokladu o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3.
stranu prihlášky

CHARAKTERISTIKA FAKULTY

Fakulta priemyselných technológií
ponúka kvalitné vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v súlade s aktuálnymi
požiadavkami priemyselnej praxe.
Absolventi fakulty sú preto veľmi
žiadaní na trhu práce a majú vynikajúcu perspektívu plnohodnotného uplatnenia v odbore. Fakulta
disponuje kvalitným technickým
vybavením a laboratórnym zázemím, ktoré zahŕňa 20 špecializovaných a výučbových laboratórií,
ateliéry a učebne informačných
technológií s najmodernejším vybavením. Fakulta má tiež vlastnú
knižnicu odbornej literatúry s modernou študovňou. Ubytovanie a
stravovanie študentov zabezpečuje
internát priamo v areáli fakulty.
Vedeckovýskumná činnosť je prioritne zameraná na oblasti:
- experimentálne hodnotenie fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností materiálov,
- numerická analýza a simulácia
technologických procesov.
Kvalitu Fakulty priemyselných
technológií potvrdzuje aj hodnotenie nezávislých agentúr:
• v hodnotení ARRA (od r. 2005)
sa FPT medzi 24 technickými fakultami v SR každoročne umiestňuje v prvej desiatke.
• profesia.sk hodnotí poradie fakúlt slovenských vysokých škôl
podľa záujmu zamestnávateľov o
absolventov fakúlt. FPT bola vyhodnotená na 7. mieste medzi
fakultami s najvyšším záujmom
zamestnávateľov.
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY, FORMY ŠTÚDIA

Fakulta priemyselných technológií
ponúka kvalitné štúdium v akredi-

tovaných študijných programoch
v ŠO 5.2.26 materiály. Študenti
majú možnosť absolvovať časť
štúdia na zahraničných vysokoškolských inštitúciách prostredníctvom programu ERASMUS.
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
n POČÍTAČOVÁ PODPORA

- Textilné materiály
- Environmentálne inžinierstvo
Absolventi získavajú titul inžinier (Ing.).
DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ
PROGRAM
n MATERIÁLY
Absolventi získavajú titul filozofie
doktor (PhD.).

KONTAKTY:

Fakulta priemyselných
technológií v Púchove,
Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, Ivana Krasku
491/30, 020 01 Púchov
Tel.: 042/2851 814, 032/7400 814,
042/2851 811, 032/7400 811
Web: http://www.fpt.tnuni.sk

MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA;
n MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO;
n MATERIÁLOVÁ TECHNOLÓGIA;
n TEXTILNÁ TECHNOLÓGIA
A NÁVRHÁRSTVO.
Absolventi získavajú titul bakalár
(Bc.) a môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu priamo na fakulte.
INŽINIERSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM
n MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO,

so špecializáciou na oblasti:
- Fyzikálne inžinierstvo materiálov;
- Anorganické materiály;
- Polymérne materiály;
- Kovové materiály;

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA FPT V PÚCHOVE
Študijný program

stupeň
štúdia

forma
štúdia

termín podania prihlášky

plánované počty
prijatých študentov
D/E

Počítačová podpora materiálového
inžinierstva

Bc.

D
E

Materiálové inžinierstvo

Bc.

D
E

Materiálová technológia

Bc.

D
E

Textilná technológia a návrhárstvo

Bc.

D
E

I. kolo – do 28.02. 2015
II. kolo – do 31.07. 2015

20 / 10

Materiálové inžinierstvo

Ing.

D
E

I. kolo – do 30.06. 2015
II. kolo – do 10.09. 2015

50 / 25

Materiály

PhD.

D
E

do 14.06. 2015

podľa aktuálnej
kapacity

25 / 10
I. kolo – do 30.04. 2015
II. kolo – do 30.06. 2015
III. kolo – do 21.08. 2015
IV. kolo – do 25.09. 2015

25 / 10
25 / 10

BP 140198

