Podmienky prijatia študentov
na III. stupeň univerzitného študijného programu
Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu.
Študijný odbor: 3.3.20 odvetvové ekonomiky a manažment.

Na prijímanie na štúdium sa vzťahujú ustanovenia § 54 ods. 5 až 7 a §56 – 58 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienky prijatia na štúdium:
Študijný odbor: 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment
Počet prijímaných študentov na dennú formu štúdia závisí od počtu pridelených miest a od kvality
uchádzačov. Počet prijímaných študentov na externú formu štúdia závisí od kapacitných možností školiteľov,
úspešnosti školiteľov v predchádzajúcom období a od kvality uchádzačov. Uchádzači budú hodnotení
v nasledujúcich kategóriách:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aritmetický priemer z výsledkov za predmety absolvované na 2. stupni VŠ:
body 0-2:
2 body - priemer od 1,0 do 1,75
1 bod - priemer viac ako 1,75 do 2,5
0 bodov - priemer viac ako 2,5
Aritmetický priemer výsledkov zo štátnych záverečných skúšok absolvovaných
na 2. stupni VŠ:
body 0-2:
2 body - priemer od 1,0 do 1,5
1 bod - priemer viac ako 1,5 do 2,0
0 bodov - priemer viac ako 2,0
Účasť na ŠVOČ:
body 0-2:
2 body - umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste
1 bod - aktívna účasť
Publikačná činnosť:
body 0-3:
3 body - za (spolu)autorstvo na publikácii v databáze CC
2 body - za (spolu)autorstvo na publikácii mimo abstraktov
1 bod - za abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie
Overenie znalostí cudzieho jazyka:
body 0-5:
5 bodov - vynikajúca znalosť
(viac ako 91 %);
4 body - výborná znalosť
(od 81 do 90 %);
3 body - nadpriemerná znalosť
(od 71 do 80 %);
2 body - priemerná znalosť
(od 61 do 70 %);
1 bod - dostatočná znalosť
(od 51 do 60 %);
0 bodov - nedostatočná znalosť
(menej ako 51 %).
Účasť na zahraničných odborných stážach:
body 0-2:
1 bod - krátkodobá odborná stáž (dĺžka pobytu do 1 mesiaca);
2 body - dlhodobá odborná stáž (dĺžka pobytu viac ako 1 mesiac).
Odborný pohovor
body 0-14
Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať je 30.

Spôsob prijímania na doktorandské štúdium v tomto študijnom programe upravuje Študijný poriadok
Technickej univerzity vo Zvolene č. č. R-7544/2017.

