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Podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných Fakultou matematiky,
fyziky a informatiky UK pre akademický rok 2019/2020 schválené na 23. riadnom zasadnutí
Akademického senátu FMFI UK dňa 28. mája 2018 sa menia a dopĺňajú takto:
1. Článok 1 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Podmienkou prijatia zahraničných uchádzačov na študijný program, ktorý sa uskutočňuje
v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky.“.
2. V čl. 3 ods. 2 sa v tabuľke slová „Študijný odbor fyzika“ nahrádzajú slovami „Fyzikálne študijné
programy“, slová „Študijný odbor informatika“ sa nahrádzajú slovami „Informatické študijné
programy“, slová „Študijný odbor matematika“ sa nahrádzajú slovami „Matematické študijné
programy“ a slová „Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov“ “ sa nahrádzajú slovami
„Učiteľské študijné programy“.
3. V čl. 3 ods. 2 sa v tabuľke v časti Fyzikálne študijné programy vkladá nový riadok, ktorý znie:
Študijný program

technická fyzika

Skratka
Profilové predmety
študijného
programu
TEF
matematika, fyzika

Predmet
prijímacej
skúšky
fyzika

Plánovaný
počet
prijatých
20

4. V čl. 3 ods. 4 sa v tabuľke vkladá nový riadok, ktorý znie:
Skratka
študijného
programu

Klasifikácie na koncoročných
vysvedčeniach v období podľa
čl. 2 ods. 2 písm. a)

TEF

zo všetkých profilových
predmetov: 1 alebo 2

Maturitná skúška, prípadne jej
Percentil
klasifikácia (pokiaľ je uvedená) autorizovanej
skúšky
z matematiky
z jedného profilového predmetu:
60
1 alebo 2

5. V čl. 3 ods. 7 sa slovo „matematika“ nahrádza slovom „informatika“.
6. V čl. 5 ods. 2 sa v tabuľke vkladajú nové riadky s názvami Fyzikálne študijné programy,
Informatické študijné programy, Matematické študijné programy a Učiteľské študijné programy.
7. V čl. 5 ods. 3 v tabuľke riadok obsahujúci skratku študijného programu mIKV znie:
Skratka
študijného
programu
mIKV

Podmienky prijatia absolventov bakalárskych študijných programov, na ktoré
nadväzuje magisterský študijných program
(ak nie je uvedené inak, uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok)
riadne skončený bakalársky študijný program aplikovaná informatika a získanie aspoň
20 bodov z prijímacej skúšky podľa odsekov 5 a 6

8. V čl. 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) V prípade študijného programu kognitívna veda sa hodnotia relevantné predchádzajúce
interdisciplinárne skúsenosti, motivácia pre štúdium, výskumný zámer. V odôvodnených prípadoch,

najmä v prípade zahraničných uchádzačov, môže dekan na návrh garanta študijného programu
rozhodnúť o tom, že prijímacia skúška bude nahradená preskúmaním písomných podkladov
uchádzača doručených fakulte. Písomné podklady preskúmava skúšobná komisia, ktorá pridelí
príslušný počet bodov na základe vyhodnotenia splnenia podmienok prijatia na štúdium zo strany
uchádzača.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Dodatok č. 1 k Podmienkam prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných Fakultou
matematiky, fyziky a informatiky UK pre akademický rok 2019/2020 bol v súlade s § 27 ods. 1
písm. i) zákona o vysokých školách schválený na 1. riadnom zasadnutí Akademického senátu
FMFI UK dňa 24. septembra 2018.

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK

