
Prijímacie  konanie pre  AR  2014/2015       
  Pedagogická fakulta UK 

 
 
Termín podania prihlášky:  

od 15. októbra  2013  do   28. februára  2014 
 
Termín konania talentových skúšok:  5. -  9. mája 2014 
 Platí pre študijné programy: logopédia, učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie, učiteľstvo 
 výtvarného umenia (aj v kombinácii) a učiteľstvo hudobného umenia (aj v kombinácii), sociálna 
 práca. 

 
Termín konania písomných prijímacích skúšok:  9. – 13. júna  2014 
 
Poplatok za prijímacie konanie: 60  EUR  za jednu  prihlášku (max. 2. študijné programy) 

 
Deň otvorených dverí:  25. januára 2014 od  13,00 do 16,00 hod, Račianska 59, BA 
 

Všeobecné podmienky pre uchádzačov o bakalárske štúdium 

 Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí majú k riadnemu termínu 
konania prijímacej skúšky úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.  

 Uchádzač si môže podať prihlášku na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na 
jednom tlačive, v poradí podľa dôležitosti. 

 Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva  elektronicky, výhradne cez webovú 
stránku Pedagogickej fakulty a akademický informačný systém AiS2. Podrobný popis nájdete 
na našej webovej stránke   www.fedu.uniba.sk.  

 Uchádzač je prijímaný na štúdium na základe talentovej,  písomnej prijímacej skúšky a na 
základe výsledkov  dosiahnutých  počas stredoškolského štúdia - priemeru dosiahnutého na 
maturitnej skúške. 

 Uchádzač je na základe výsledku prijímacieho konania prijatý na jeden študijný program. 
Fakulta rešpektuje preferovaný študijný program uvedený uchádzačom na prihláške na prvom 
mieste. 

 

Študijné programy s talentovou prijímacou skúškou: 

 učiteľstvo výtvarného umenia* (aj v kombinácii), učiteľstvo hudobného umenia* 
(aj v kombinácii), učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie*, logopédia*, sociálna práca*. 

 
Študijné programy s písomnou prijímacou skúškou: 

 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (aj v kombinácii), logopédia, špeciálna pedagogika – 
pedagogika sluchovo postihnutých, učiteľstvo evanjelického náboženstva. 

 
Študijné programy bez prijímacej skúšky (pri väčšom počte uchádzačov  bude fakulta brať do 
úvahy priemer maturitného vysvedčenia): 

 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej 
komunikácii, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, učiteľstvo španielskeho jazyka 
a literatúry, učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry, učiteľstvo psychológie, učiteľstvo 
histórie, učiteľstvo biológie, učiteľstvo pedagogiky, učiteľstvo výchovy k občianstvu, 
učiteľstvo etickej výchovy (platí pre uvedené študijné programy aj v kombinácii),  

 francúzsky jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, liečebná pedagogika, sociálna 
pedagogika a vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika – špeciálnopedagogické poradenstvo, 
pedagogika mentálne postihnutých, pedagogika sluchovo postihnutých, pedagogika zrakovo 
postihnutých, pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. 
 

Bližšie informácie o prijímacom konaní pre AR 2014/15 nájdete na www.fedu.uniba.sk 

http://www.fedu.uniba.sk/
http://www.fedu.uniba.sk/

