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Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

(1) Denná forma štúdia 

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v dennej forme štúdia, okrem prípadov podľa 

čl. 2 ods. 4 (školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia a školné za súbežné štúdium), platia 

ročné školné: 

a) v študijných programoch prvého stupňa 1 000,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa 1 300,00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa vo výške  664,00 € 

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článku 2 odsek 4 tejto smernice (školné 

na študijných programoch, ktoré sú poskytované v inom ako štátnom jazyku) platia ročné školné: 

a) v študijných programoch prvého stupňa 2 000,00 € 

b) v študijných programoch druhého stupňa 3 000,00 € 

c) v študijných programoch tretieho stupňa vo výške  4 000,00 € 

(2) Externá forma štúdia 

a) doktorandské štúdium v štátnom jazyku 664,00 € 

b)  doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku v študijných programoch 

teória vyučovania matematiky, teória  vyučovania fyziky a teória vyučovania 

informatiky 2 590,00 € 

c)  doktorandské štúdium v inom ako štátnom jazyku v ostatných študijných 

programoch  3 664,00 € 

(3) Poplatky 

Poplatky za prijímacie konanie 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na všetky stupne štúdia 

a) pri podaní prihlášky na štúdium v elektronickej podobe  
(použitím fakultného informačného systému e-Prihlaska alebo použitím akademického 

informačného systému ePrihlas) 

15,00 € 

b) pri podaní prihlášky na štúdium v listinnej podobe  
(na vzorovom tlačive zverejnenom na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR alebo na tlačive pre štúdium v anglickom jazyku zverejnenom na webovom sídle 

fakulty)  

33,00 € 

 

Poplatky za rigorózne konanie 

a) rigorózne konanie 400,00 € 

b) rigorózne konanie pri opakovaní rigoróznej skúšky 200,00 € 

  

Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely 

a) dopracovanie a obhajoba bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej 

práce  166,00 € 
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b) vykonanie doplňujúcej skúšky 33,00 € 

c) vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu štátnej skúšky (štátnych skúšok) 66,00 € 

d) dopracovanie a obhajoba bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej 

práce, ak sa dopracovanie práce robí v inom ako slovenskom jazyku alebo 

českom jazyku  332,00 € 

e) vykonanie doplňujúcej skúšky, ak sa doplňujúca skúška robí v inom ako 

slovenskom jazyku alebo českom jazyku 83,00 € 

f) vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu štátnej skúšky, ak sa doplňujúce 

skúšky robia v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku  166,00 € 

 

 

Schválené na 2. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 22.10.2018. 
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