
Дякуємо за те, що подали заяву на один із найкращих технічних факультетів в Словаччині. 

Щоб допомогти вам у вашій складній ситуації, ми підготували для вас інструкції: при поданні 

заявки на навчання та при наступних кроках, пов’язаних із навчанням на нашому Факультет 

(Факультет електротехніки та інформаційних технологій): 

1. заявку необхідно подати в електронному вигляді https://feit.uniza.sk/elektronicka-prihlaska/ , 

2. важливу інформацію, яку потрібно вказати в заявці, є інформація адреси в Словаччині, куди 

ми можемо надіслати вам інформацію про реєстрацію заявки та згодом інформацію про 

висновок, 

3. керівництво факультету звільнило абітурієнтів з України від сплати за проходження вступних 

іспитів (20 євро), щоб ви нічого не платили, 

4. якщо у вас немає обов'язкового додатку до заяви на вступ – наприклад: атестат про повну 

загальну середню освіту, якщо ви вже випускник середньої школи і ви зараз не маєте атестата 

в себе, достатньо надати урочисту декларацію «Cestné vyhlásenie» про закінчення 

необхідного рівня освіти, зразок можна знайти за посиланням: https://feit.uniza.sk/wp-

content/uploads/2022/03/Cestne_vyhlasenie_Ukrajina.docx  

5. документ про визнання еквівалентності освіти, достатньо принести під час навчання, якщо це 

буде можливо - відносно ситуації у вашій країні, 

6. ви можете скласти вступний іспит за обраною вами програмою навчання - українською 

мовою, 

7. датою проведення вступних випробувань для кандидатів з України 21.06.2022 р., 

8. вступний іспит відбудеться онлайн (точна інформація буде надіслана вам не пізніше 7 днів 

перед іспитом), необхідно забезпечити достатнє технічне оснащення для онлайн-з'єднання 

(аудіо/відео). 

9. якщо у вас проблеми із забезпеченням технічного обладнання, ви можете скласти вступний 

іспит на факультеті, де ми підготуємо для вас приміщення. Якщо ви зацікавлені у складанні 

вступного іспиту у нас на факультеті, надішліть нам свій запит на електронну адресу: 

studref@feit.uniza.sk, 

10. за всіма запропонованими навчальними програмами, окрім програми мультимедійних 

технологій, вступний іспит складається з тесту з математики та тесту із загальної навчальної 

програми середньої школи, (зразки доступні на нашому веб-сайті) 

https://feit.uniza.sk/ukazkove-testy/ , 

11. Про результати процедури вступу абітурієнтів інформують через веб-сайт UNIZA і рішення про 

зарахування/не допуск доставляються поштою не пізніше 30 днів з дати вступного 

випробування, або ми доставимо це вам індивідуально за вашим запитом. 

12. наполегливо рекомендуємо вам закінчити курс словацької мови для іноземців перед 

початком навчання (наприклад, у нашому університеті 

http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=3&ur2=21&ur3=0), 

 

Якщо у вас виникли запитання, на які ми не відповіли в тексті вище, не соромтеся звертатися до нас 

за адресою: studref@feit.uniza.sk . 

Ми з нетерпінням чекаємо на вас 

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. 

заступниця декана з освіти 

Забезпечує: Bc. Viera Beláková, Bc. Emília Pekarová 
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