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Pravidlá prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia na PF UPJŠ v
akademickom roku 2013/2014

Schválené AS PF UPJŠ v Košiciach dňa 19. septembra 2012

I
Magisterský študijný program má právo študovať uchádzač, ktorý absolvoval bakalársky
študijný program v danom alebo príbuznom odbore na PF UPJŠ alebo na inej vysokej škole
a splnil podmienky prijatia na štúdium. Uchádzači sú prijímaní na magisterské študijné programy
jednoodborového štúdia alebo učiteľstva akademických predmetov.
II
Uchádzači sú prijímaní na magisterské študijné programy jednoodborového štúdia a učiteľstva
akademických predmetov.
III
Prírodovedecká fakulta UPJŠ plánuje v akademickom roku 2013/2014 prijať uchádzačov na
nasledujúce študijné programy jednoodborového štúdia:
Študijný program

Počet

Forma

Genetika a molekulárna cytológia
Zoológia a fyziológia živočíchov
Botanika a fyziológia rastlín
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Fyzika
Biofyzika
Fyzika kondenzovaných látok
Jadrová a subjadrová fyzika
Geografia
Analytická chémia
Anorganická chémia
Biochémia
Organická chémia
Informatika
Matematika
Ekonomická a finančná matematika
Manažérska matematika

20
15
15
20
10
10
10
10
30
10
10
10
10
40
10
10
10

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Prírodovedecká fakulta UPJŠ plánuje v akademickom roku 2013/2014 prijať uchádzačov na
nasledujúce študijné programy učiteľstva akademických predmetov:
Študijný program

Počet

Forma

Biológia – Geografia
Biológia – Chémia
Biológia – Informatika
Fyzika – Biológia
Fyzika – Geografia
Fyzika – Chémia
Fyzika – Informatika
Geografia – Informatika
Chémia – Geografia
Chémia – Informatika
Matematika – Biológia
Matematika – Fyzika
Matematika – Geografia
Matematika – Chémia
Matematika – Informatika
Biológia – Výchova k občianstvu
Geografia – Filozofia
Chémia – Výchova k občianstvu

20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Matematika – Výchova k občianstvu
Fyzika – Výchova k občianstvu
Informatika – Výchova k občianstvu
Biológia – Psychológia
Geografia – Psychológia
Matematika – Psychológia
Chémia – Psychológia
Informatika – Psychológia
Fyzika – Psychológia

10
10
10
10
10
10
10
10
10

D
D
D
D
D
D
D
D
D

IV
Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o neotvorení študijného programu v prípade
nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie. V takomto prípade bude
rozhodnutie oznámené uchádzačom a tí budú vyzvaní k zmene študijného programu. Ak
uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok v plnej výške.
V
Uchádzači na magisterské študijné programy sú prijímaní na základe nasledujúcich pravidiel:
a) Uchádzačovi, ktorý je absolventom bakalárskeho študijného programu na PF UPJŠ
v Košiciach, prijímaciu skúšku nahrádzajú výsledky štátnej záverečnej skúšky
bakalárskeho štúdia v príslušnom odbore, ak vážený študijný priemer počas bakalárskeho
štúdia nie je horší ako 2,5. V opačnom prípade musí vykonať prijímaciu skúšku.
b) Absolvent bakalárskeho štúdia na PF UPJŠ, ktorý spĺňa podmienku na prijatie uvedenú
v bode a) môže pokračovať v štúdiu nadväzujúceho magisterského študijného programu
v danom odbore, ak do 30. 6. 2013 požiada o zápis na zvolený nadväzujúci
magisterských študijný program vyplnením elektronickej prihlášky v akademickom
informačnom systéme. Ak počet uchádzačov na daný magisterský študijný program
prekračuje kapacitu študijného programu, uprednostnia sa uchádzači s lepším výsledkom
váženého študijného priemeru za bakalárske štúdium. Vážený študijný priemer potrebný
na prijatie navrhuje ústav PF UPJŠ, ktorý študijný program realizuje.
c) Uchádzač, ktorý
(i) absolvoval rovnaký alebo príbuzný bakalársky študijný program na PF UPJŠ,
ktorý je kompatibilný s príslušným bakalárskym študijným programom, na ktorý
nadväzuje uchádzačom vybratý magisterský študijný program, alebo
(ii) absolvoval bakalársky študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom
odbore na inej fakulte alebo vysokej škole,
bude prijatý, ak splnil podmienky bakalárskeho študijného programu a vykonal
bakalársku štátnu skúšku zo stanovených predmetov, ktoré v prípade absolventa inej
fakulty alebo VŠ sú ekvivalentné predmetom štátnej skúšky príslušného bakalárskeho
študijného programu na PF UPJŠ. Ekvivalenciu predmetov posudzuje garant príslušného
magisterského študijného programu, ktorý odporučí aj dĺžku magisterského študijného
programu dva alebo tri roky. Ak nie je možné o ekvivalencii jednoznačne rozhodnúť
nariadi garant vykonanie prijímacej skúšky. Výsledok posúdenia ekvivalencie bude
uchádzačovi oznámený do 15. 7. 2013.
Ak garant odporučí prijatie na štúdium a počet uchádzačov na daný magisterský študijný
program prekračuje kapacitu študijného programu, uprednostnia sa uchádzači s lepším
výsledkom váženého študijného priemeru za bakalárske štúdium.

d) Obsah prijímacej skúšky zodpovedá obsahu bakalárskej skúšky študijného programu, na
ktorý daný magisterský študijný program nadväzuje. Obsah bakalárskych štátnych
skúšok je sprístupnený na webovej stránke fakulty.

Dôležité termíny a poplatky:





Podanie prihlášky:
Oznámenie výsledkov PK:
Poplatok klasická prihláška:
Poplatok elektronická prihláška:

do 30. 6. 2013
31.8. 2013
40,- EUR
30,- EUR

Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu: 7000078491, kód banky: 8180, variabilný symbol:
2997 + šesťčíslie z čísla občianskeho preukazu. Doklad o úhrade alebo jeho kópiu je potrebné
priložiť k prihláške.

Prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
predseda AS PF UPJŠ

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan PF UPJŠ

