
 

TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  FFAAKKUULLTTAA  
SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  PPOOĽĽNNOOHHOOSSPPOODDÁÁRRSSKKAA  UUNNIIVVEERRZZIITTAA  VV  NNIITTRREE  

 
Budúcnosť bude patriť vysokoškolsky vzdelaným odborníkom technického zamerania... 

Technická fakulta SPU v Nitre, donedávna známa ako mechanizačná, ponukou akreditovaných študijných programov 
reaguje na aktuálne podmienky na trhu práce. Za štyridsaťosem rokov pôsobenia v slovenskom akademickom 
priestore fakulta pripravila pre prax viac ako deväťtisíc absolventov. Teší nás, že naši absolventi zvyčajne neklopú na 
dvere úradov práce, ale mnohé firmy o nich prejavujú záujem už počas štúdia. Dlhodobo sa úspešne uplatňujú aj 
v atraktívnych manažérskych pozíciách výrobných spoločností a technicky zameraných obchodných firiem v celej SR, 
dokonca aj v zahraničí. 

                                                                                                                             prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. 
dekan Technickej fakulty SPU v Nitre 

AAKKRREEDDIITTOOVVAANNÉÉ  ŠŠTTUUDDIIJJNNÉÉ  PPRROOGGRRAAMMYY   

 

 

 

 

Pohľad na budovu TF SPU 

 

 

 

 

 

Prezentácia fakulty v Galérii 
Mlyny 

 

 

 

 

 

Pripravujeme odborníkov pre 
automobilový priemysel 

 

 

 

 

 

IKT vo výučbe 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostné okamihy 

 

I. stupeň štúdia – bakalárske študijné programy (Bc.) 

 Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

 Obchodovanie a podnikanie s technikou (študijný program 
uskutočňovaný v slovenskom jazyku) 

 Obchodovanie a podnikanie s technikou (študijný program 
uskutočňovaný v anglickom jazyku) 

 Obchodovanie a podnikanie s technikou (spoločný študijný program s ČZU  
v Prahe) 

 Prevádzka dopravných a manipulačných strojov 

 Riadiace systémy vo výrobnej technike 

 Technika pre biosystémy 

 Technika pre odpadové hospodárstvo 

 Výrobné technológie pre automobilový priemysel 

II. stupeň štúdia – inžinierske študijné programy (Ing.) 

 Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 

 Poľnohospodárska technika 

 Prevádzka dopravných strojov a zariadení 

 Riadiace systémy vo výrobnej technike 

 Technika pre biosystémy 

III. stupeň štúdia – doktorandské študijné programy (PhD.) 

 Dopravné stroje a zariadenia 

 Riadiace systémy vo výrobnej technike 

 Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby 

 Výrobné technológie  

Srdečne Vás pozývame na 

DDEEŇŇ  OOTTVVOORREENNÝÝCCHH  DDVVEERRÍÍ  
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pavilón TF,  zasadačka, 4. poschodie    

 
 
Technická fakulta 
 .. .dobrá voľba! 

 

Prihlášky a ďalšie 
informácie: 

Dekanát TF SPU v Nitre 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Tel:  + 421 (37) 641 5588 

sodtf@uniag.sk 
www.tf.uniag.sk 

 
Termín zaslania prihlášok  
pre bakalárske štúdium:                                           

 

do 31. 3. 2018 
pre júlový termín: 

do 9. 7. 2018 
Prijímacie pohovory: 

6. a 7. 6. 2018, 17. 7. 2018 
 

 


