Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium
Schválené na zasadnutí akademického senátu SvF 19.4.2013
1.

Absolventi stredných škôl s maturitou z matematiky alebo fyziky a s celkovým študijným priemerom do
2,2 (bez započítania maturitného ročníka) sa prijímajú bez prijímacej skúšky. To neplatí pre tých, ktorí už
na Stavebnej fakulte STU (SvF STU) v minulosti absolvovali časť štúdia. V prípade dobrovoľnej
maturitnej skúšky pozostávajúcej len z externej časti je podmienkou prijatia bez prijímacej skúšky získanie
min. 50 % bodov.
Poznámka: V prípade vykonania maturity podľa predchádzajúcich predpisov s diferencovanou úrovňou
platí prijatie bez prijímacej skúšky len pre úroveň A.

2.

Uchádzači, ktorí nematurujú z matematiky alebo fyziky, ale ich študijný priemer je do 1,5 (bez započítania
maturitného ročníka) sa prijímajú bez prijímacej skúšky. To neplatí pre tých, ktorí už na SvF STU
v minulosti absolvovali časť štúdia.

3.

Ostatní uchádzači musia absolvovať prijímaciu skúšku z matematiky a fyziky s váhou hodnotenia:
matematika 50 %, fyzika 50 %.

4.

Dekan môže rozhodnúť, že na konkrétnom študijnom programe bude prijímacia skúška odpustená

5.

Ak počet prihlásených študentov, ktorí spĺňajú kritériá prijatia bez prijímacej skúšky na niektorom
študijnom programe prekročí 90 % smerného čísla daného študijného programu, fakulta si vyhradzuje
právo zrušiť prijatie bez prijímacej skúšky na daný študijný program. Prijímacej skúške sa v takom prípade
musia podrobiť všetci uchádzači o daný študijný program.

6.

Poradie prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy sa zostavuje nasledovne:
- Prvú časť poradovníka tvoria uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky (článok 1 a 2), zoradení podľa
študijného priemeru z prvých troch ročníkov strednej školy.
- Poradovník sa dopĺňa uchádzačmi pozvanými na prijímacie skúšky. Poradie týchto uchádzačov sa
stanovuje na základe výsledkov prijímacej skúšky.
- Na štúdium na daný študijný program sa prijímajú uchádzači, ktorí získajú potrebný počet bodov
stanovený prijímacou komisiou.
- Uchádzači, ktorí neboli prijatí na prioritný študijný program (uvedený na prihláške ako prvý) môžu
byť prijatí na náhradný študijný program, na ktorom neboli naplnené smerné čísla.

7.

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky
s výnimkou samoplatcov, pri ktorých má prijímacia skúška formu prijímacieho kolokvia.

8.

Pri uchádzačoch o štúdium v anglickom jazyku sa vyžaduje doklad o jazykovej spôsobilosti alebo
prijímacia skúška z anglického jazyka (aj v prípade samoplatcov).

9.

Smerné čísla pre bakalárske študijné programy denného štúdia určí dekan. Smerné čísla sa zverejnia na
internetovej stránke fakulty.

10. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2013. Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa zrušujú Zásady
prijímacieho konania na bakalárske štúdium zo dňa 30.5.2012.
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