Словацький Аграрний Університет в м. Нітра

ФАКУЛЬТЕТ САДІВНИЦТВА ТА ЛАНДШАФТНОЇ
АРХІТЕКТУРИ

Можливість отримати БЕЗКОШТОВНУ освіту рівня бакалавр
словацькою мовою для українських студентів та абітурієнтів на
навчальній 2019/2020 рік
ОКС Бакалавр: САДІВНИЦТВО ТА ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА/LANDSCAPE AND GARDEN
ARCHITECTURE
Акредитовано в Спілці Європейського Фонду Ландшафтної Архітектури
Термін навчання: 4 роки
Теорія ландшафтного дизайну
Графічний дизайн
Архітектурне проектування та конструювання;
Історія та теорія садово‐паркового мистецтва
Принципи садівництва та ландшафтного дизайну
Вивчення рослинного асортименту (місцеві види та
інтродуценти)
Технології посадки та вирощування
Комп’ютерне та графічне проектування
Умови вступу здійснюється за результатами творчого іспиту та відповідно до середнього балу
оцінок атестату про середню шкільну освіту, за 9‐11 клас навчання.

Творчий іспит:
Перша частина ‐ графічний малюнок олівцем із нанесенням тіней (живий та не живий
об’єкт).
Друга частина ‐ створення об’ємного об’єкту з паперу.
Подача заявок до 28 лютого 2019. Творчий іспит: 25‐26 квітня 2019.

ОКС Бакалавр: ЛАНДШАФТНІ ТЕХНОЛОГІЇ/LANDSCAPE ENGINEERING
Термін навчання: 3 роки
Компоненти ландшафту
Водні ресурси і управління відходами
Захист грунтів
Відходи і якість повітря
Поводження з відходами
Організація, використання та поліпшення земельних
ресурсів
Оцінка якості навколишнього середовища
Інформаційні технології
Проектування в CAD програмах, ГІС‐технології
Умови вступу: вступ здійснюється відповідно до середнього балу оцінок атестату про серед‐
ню шкільну освіту, за 9‐11 клас навчання.
Подача заявок: на проходження першого туру – до 14 червня 2019 року; на проходження
другого туру до 9 серпня 2019 року.

ОКС Бакалавр: САДІВНИЦТВО/HORTICULTURE
Термін навчання: 3 роки
Вирощування сільськогосподарських рослин
Застосування добрив відповідно до умов
культури вирощування
Виноградарство
Плодівництво
Квітникарство
Овочівництво
Виробництво продукції ароматичних рослин
Управління виробництвом у відкритих польових
умовах
Новітні технології відтворення в різних секторах
садівництва
Методи переробки винограду та виробництво
вина
Умови вступу: вступ здійснюється відповідно до середнього балу оцінок атестату про серед‐
ню шкільну освіту, за 9‐11 клас навчання.

Подача заявок: на проходження першого туру – до 14 червня 2019 року; на проходження
другого туру до 9 серпня 2019 року.

РЕЄСТРАЦІЯ
Пряма подача документів (із роздрукованою заявою) ‐ вартість послуги 35 €
Реєстрація on‐line (електронна заява) ‐ вартість послуги 30 €

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ/MASTER STUDY PROGRAMS:
Садово‐ландшафтна архітектура
Біотехнологія парково‐ландшафтного облаштування
Ландшафтна інженерія
Садівництво
Міжнародна магістерська програма Наука Садівництва

Детальна інформація: http://www.fzki.uniag.sk/sk/
Контактна особа: Ing. Lenka Lackóová, PhD.
заступник декана з навчальної роботи
lenka.lackoova@uniag.sk, phone no. 00421376415415

Стипендія від Міністерства освіти Словаччини для українських студентів:
Державні стипендії на 2019/2020 навчальний рік:
Бакалавр, магістр:
Місячна стипендія ‐ 280 €;
Одноразова виплата вступного внеску в Словацькій Республіці: 35 €;
Одноразова виплата випускного внеску в Словацькій Республіці: 100 €;
Бонуси за результатами навчання у співідношенні до середьного результату 1,3 + 50 €/
щомісячно.
Мовна та навчальна підготовка для всіх навчальних рівнів в університеті (підготовче
віділення):
Місячна стипендія ‐ 280 €;
Одноразова виплата вступного внеску в Словацькій Республіці: 35 €;
Доктор:
Місячна стипендія ‐ 330 €;
Одноразова виплата вступного внеску в Словацькій Республіці: 35 €;
Одноразова виплата випускного внеску в Словацькій Республіці: 100 €;

Бонуси за результатами навчання у співідношенні до середьного результату 1,3 + 50
€/ щомісячно.

Детальна інформація: https://www.minedu.sk/vladne‐stipendia‐slovenskej‐republiky/

СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ запроваджена ФАКУЛЬТЕТОМ
Навчальна стипендія на 2019 рік ‐ 470€ / 370 €;
Стипендії від факультету за відмінні результати у науковій, дослідницькій,
організаційній та творчій діяльності.

ПРОЖВАННЯ в Університетському студмістечку
http://www.uniag.sk/sk/SD‐Mladost/
від 31 € за ліжко в місяць

http://www.uniag.sk/sk/sd‐bernolak/
від 36,50 € за ліжко в місяць

http://www.uniag.sk/sk/SD‐Akademicka/
69,00 € за ліжко в місяць

http://www.uniag.sk/sk/sd‐polnohospodar/
120 € за ліжко на місяць

Послуги харчування
Їдальні розташовані у кількох гуртожитках;
Вибір із широкого спектру страв на обід та вечерю (м’ясні страви
та вегетаріанські страви);
Ціна за страву 0,79 – 1,92

УНІВЕРСИТЕТЬСКИЙ СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР
http://www.uniag.sk/sk/centrum‐univerzitneho‐sportu/
Безкоштовні спортивні занняття
кваліфікованих інструкторів.

в рамках навчального процесу під керівництвом

Плавання, силові тренування, футбол, волейбол, боді‐білдинг, аквааеробіка, флорбол,
пляжний волейбол та багато інших.

Детальна інформація http://www.fzki.uniag.sk/sk/
Контакт для комунікації словацькою та англійською мовами :
doc.Ing.arch.Roberta Šťěpánková, PhD.
roberta.stepankova@uniag.sk
Контакт для комунікації українською мовою:
Bc. Kseniia Opanasenko,
ksopanasenko@gmail.com
+421 944 791 553

