INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA
DO II. (MAGISTERSKÉHO, INŽINIERSKEHO)
ALEBO III. (DOKTORANDSKÉHO) STUPŇA ŠTÚDIA

Pre uchádzačov podľa jednotlivých štátov platia nasledovné pravidlá:
1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo
Slovenskej republiky.
2. Pre uchádzačov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní alebo štátu Európskeho priestoru
vysokoškolského vzdelávania.
V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných
kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), sa doklad o vzdelaní
podľa § 33 ods. 1 zákona a § 36 ods. 1 a 2 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou
členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Nemecká spolková republika,
Maďarsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina), ktorou je Slovenská republika
viazaná, sa na účely pokračovania v štúdia uznáva za rovnocenný automaticky.
Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou
Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko,
Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica,
Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko,
Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská
federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko,
Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko) na účely pokračovania v štúdiu, stupeň
vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky.
Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na TnUAD, ktorá musí
obsahovať:







meno a priezvisko žiadateľa;
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
predmet žiadosti;
názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
rok ukončenia štúdia žiadateľa;
podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:




kópia dokladu totožnosti;
osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
doklad o zaplatení správneho poplatku.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi
žiadosť do 7 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší
a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.
TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým
dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.

3. Pre uchádzačov z iného členského štátu alebo tretieho štátu
V zmysle § 33 ods. 1 zákona o uznaní dokladu o vzdelaní, vydaný uznanou vysokou školou
v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, rozhoduje TnUAD,
ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných
študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.
Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na TnUAD, ktorá musí
obsahovať údaje ako v bode 2.
Prílohou žiadosti sú najmä:









kópia dokladu totožnosti;
osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré
je predmetom žiadosti (postačuje kópia);
overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom
členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak;
doklad o zaplatení správneho poplatku.

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od
doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:




o uznaní dokladu o vzdelaní;
zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;
uložení rozdielovej skúšky.

