
Inžinierske programy na FEM SPU v Nitre v akademickom roku 2018/2019 

a možnosti štúdia v medzinárodnom prostredí 

Štúdium v slovenskom jazyku (denné aj diaľkové štúdium): 

 Ekonomika podniku  

 Manažment podniku 

 Agrárny obchod a marketing 

 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

 

Štúdium v anglickom jazyku, resp. kombinovane (slovenský a anglický 

jazyk): 

 Business Economics 

 International Economics and Development 

 

Medzinárodné mobilitné programy: 

 EURUS AGRI – Agrárny obchod a marketing 

Študent sa hlási na Agrárny obchod a marketing. Študuje prvý rok na 

Slovensku po anglicky (alebo aj kombinovane), druhý rok v Rusku po rusky 

(Moskva – Ruská štátna poľnohospodárska univerzita). Píše diplomovku v 

anglickom a ruskom jazyku a má dve štátnice a získa dva diplomy. FEMka 

uvažuje tiež o zvýšení finančnej podpory v druhom roku. V prípade záujmu do 

prihlášky do rohu napíšte poznámku "EURUS AGRI" a pošlite mail 

prodekanke prof. Ubrežiovej (iveta.ubreziova@uniag.sk), ktorá bude ďalej zo 

záujemcami riešiť zapísanie študenta v Moskve. Na začiatku akademického 

roka bude stretnutie všetkých študentov s dekankou FEM za účelom zlepšenia 

podmienok pre štúdium. 

 

 Business Economics 

Študent sa hlási na program Business Economics (anglický jazyk, alebo 

kombinovaný slovensko-anglický program). Prvý semester študuje s poľskými 

spolužiakmi v Nitre, druhý semester v Krakowe (Poľnohospodárska univerzita 

v Krakove – Fakulta poľnohospodárstva a ekonomiky), tretí znovu v Nitre a 

posledný v Krakowe. Študuje v anglickom jazyku, píše sa jedna diplomová 

práca, ktorá sa obhajuje pred medzinárodnou komisiou a študent získa 

slovenský a poľský diplom. Záujemcom odporúčame, aby do prihlášky dali 

poznámku "DD Krakow" a napísali mail prodekanke prof. Ubrežiovej 



(iveta.ubreziova@uniag.sk), ktorá ich bude kontaktovať. Vedenie FEM 

organizuje pre týchto študentov exkurzie a výberové prednášky v rámci V4 

regiónu.  

 Agrárny obchod a marketing – Brno 

Nový, pilotný medzinárodný mobilitný program v spolupráci s Mendel 

univerzitou v Brne, Provozne-ekonomickou fakultou. Študent sa hlási na 

Agrárny obchod a marketing, študuje prvý rok v Nitre, druhý rok v Brne, 

študuje v slovenskom jazyku, píše jednu diplomovku, obhajuje ju pred 

medzinárodnou komisiou, absolvuje odbornú prax v Českej republike a 

získava dva diplomy. Záujemcom odporúčame, aby do prihlášky dopísali do 

rohu poznámku Brno a napísali aj mail prodekanke prof. Ubrežiovej 

(iveta.ubreziova@uniag.sk), ktorá ich bude kontaktovať. Je to výborná 

príležitosť študovať v Čechách, ale zároveň aj na Slovensku. 

 

Dual Degree 

 International Economics and Development 

FEM SPU v Nitre ponúka aj jeden unikátny program, vytvorený v spolupráci 

s Middlesex univerzitou v Londýne. Je to inžiniersky program International 

Economics and Development, vyučovaný v anglickom jazyku. Momentálne v 

Londýne pripravujú zmluvu o Dual Degree, ktorá by umožnila získanie dvoch 

diplomov, slovenského a anglického. Študent študuje v Nitre, vedomosti 

študentov sú hodnotené medzinárodnou komisiou, počas štúdia sa uskutoční 

študijná cesta na Middlesex univerzity a v Londýne na promóciách dostane 

úspešný absolvent druhý diplom. Študenti budú v prípade úspešného 

podpísania zmluvy informovaní a budú sa môcť uchádzať o štúdium na tomto 

novom duálnom programe. Program bude v zmysle zmluvných podmienok 

s Middlesex univerzitou spoplatnený.  

 

V prípade záujmu o viac informácií alebo konzultáciu, kontaktujte: 

- Prodekana pre štúdium doc. Repiského (jozef.repisky@uniag.sk), 

- Prodekanku pre medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy prof. 

Ivetu Ubrežiovú (iveta.ubreziova@uniag.sk), 

- Prodekanku pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou doc. Natáliu 

Turčekovú (natalia.turcekova@uniag.sk), 

- Dekanku FEM prof. Horskú (elena.horska@gmail.com) 
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