
Možnosti inžinierskeho štúdia na FEM SPU  v skratke 

 
Študium v slovenskom jazyku 

 Ekonomika podniku  

 Manažment podniku 

 Kvantitatívne metódy v ekonómii 

 Agrárny obchod a marketing 

 

Absolventi študijného programu Účtovníctvo môžu pokračovať na všetkých programoch, ale 

najlepšie uplatnenie nachádzajú v študijných programoch Ekonomika podniku a Kvantitatívne 

metódy v ekonómii 

 

Študium v anglickom jazyku (resp. kombinovane) 

 Business Economics 

 International Economics and Development 

 

Školné v anglickom jazyku: 1100 EUR ročne 

Štúdium kombinovane (v anglickom a slovenskom jazyku) je bezplatné 

 

Medzinárodné štúdium s možnosťou získania dvoch diplomov (double degree/joint 

degree) 

 Business Economics - double degree alebo joint degree, v spolupráci 

s Poľnohospodárskou univerzitou v Krakowe, študuje sa v anglickom jazyku, dva 

semestre v Nitre, dva v Krakove, píše sa jedna diplomová práca, ktorá sa obhajuje pred 

medzinárodnou komisiou, dva diplomy Ing/Nitra a Mgr./Krakow 
Viac info: tsvetlanska@gmail.com (Ing. Tatiana Svetlanská, PhD, Katedra ekonomiky) 

 International Economics and Development – double degree Middlesex University 

London – študuje sa v Nitre v anglickom jazyku, fakulta pre študentov pripravuje 

krátkodobý študijný pobyt na Middlesex (1-2 týždne), dva diplomy Ing (Nitra) a MSc 

(Middlesex – odovzdané na promóciach v Londýne). Školné: 2700 EUR ročne 
Viac info: jozef.repisky@uniag.sk, jozef.palkovič@uniag.sk, 

dimuth.nambuge@gmail.com  

(doc. Repiský, Ing.Palkovič, PhD, Ing. Dimuth Nambuge,PhD) 

 Agrárny obchod a marketing – double degree Russian State Agrarian University  

Moscow– prvý rok sa študuje v Nitre v anglickom jazyku, druhý rok v Moskve 

v ruskom jazyku, diplomová práca sa píše v ruskom jazyku aj v anglickom jazyku 

a obhajuje sa v Nitre aj Moskve. Dva diplomy, Ing./Nitra, Mgr./Moskva. 

 Agrárny obchod a marketing – double degree Mendel Univerzita Brno – štúdium 

v slovenskom a českom jazyku, prvý rok sa študuje v Nitre, druhý rok v Brne, jedna 

diplomová práca, ktorá sa obhajuje pred medzinárodnou komisiou, dva diplomy Ing. 

Viac info: elena.horska@gmail.com, nagyoval26@gmail.com 

(prof. Elena Horská, prof. Ľudmila Nagyová) 

MBA štúdium – Agribusiness and Commerce (manažérske vzdelávanie v anglickom 

jazyku) 

 

Viac info: nturcek@gmail.com (doc. Natália Turčeková) 
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