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ПРОПОЗИЦІЯ ПРОГРАМ НА ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
БАКАЛАВРІАТУ

для денної форми навчання

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ЗА ОДНІЄЮ
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
• Англістика
• Археологія
• євроазійські дослідження
• Журналістика
• Дослідження ЗМІ з інтегрованим
викладанням французької мови
• Історія
• Італійська мова і культура
• Культурологія
• Маркетингова комунікація і реклама
• Музеєзнавство
• Німецька мова в економіці
• Політологія
• Прикладна етика – етика проф. діяльності
• Релігієзнавство
• Редагування і видавнича практика

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
Навчання відбувається в довільній
комбінації двох мов таких спеціальностей*:
• Англійська мова і культура
• Французька мова і культура
• Німецька мова і культура
• Російська мова і культура
• Словацька мова і культура
* навчання за програмою «Перекладознавство»
передбачає знання як іноземної, так і словацької
мови на рівні В2, тобто зв’язна спонтанна комунікація.
Студент повинен створювати удокладнений текст за
широким колом питань та пояснювати власну думку,
аргументуючи переваги й недоліки різних підходів.
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Викладання навчальних
дисциплін
Програми спеціальності «Викладання
навчальних дисциплін» передбачають
навчання за двома предметами
спеціальності в довільній комбінації,
зокрема:
• Англійська мова і література*
• Естетичне виховання**
• Етичне виховання**
• Іспанська мова і література
• Історія
• Італійська мова і література*
• Німецька мова і література*
• Релігійне виховання**
• Російська мова і література
• Словацька мова і література
• Французька мова і література*
• Цивільне виховання**
* навчання за програмою «Викладання іноземних
мов» передбачає знання мови на рівні В1, тобто
студент має розуміти теми, що стосуються щоденних
подій на роботі чи в школі, подорожей, розваг
тощо. Студент має вміти створювати прості тексти
й описувати свої мрії, бажання, амбіції та в загальних
рисах пояснювати свою думку і свої плани.

** неможливі такі комбінації предметів спеціальності:
Етичне виховання і цивільне виховання
Етичне виховання та естетичне виховання
Етичне виховання і релігійне виховання
Релігійне виховання і цивільне виховання.

ЦЕ ВАЖЛИВО!
• Заявку на навчання за програмою
бакалавріату можуть подавати
випускники загальноосвітніх шкіл,
що одержали атестат про повну
середню освіту.
• Навчальний процес здійснюється
словацькою мовою (за винятком
мовних спеціальностей).
• Стандартна тривалість навчання за
програмою бакалавріату становить три
роки, після чого випускники здобувають
ступінь „бакалавр“ (Bc.).
• У рамках навчальної програми
«Управління у сфері культури і туризму»
є можливість вибору програм
з поглибленим вивченням англійської
чи німецької мови. Абітурієнт має
вказати обрану мову в заявці.
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НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
МАГІСТРАТУРИ

для денної форми навчання.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ЗА ОДНІЄЮ
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
• Англійська мова в діловому спілкуванні
• Археологія
• Естетика
• Етнологія
• Журналістика
• Історія
• Італійська мова і література
• Культурологія
• Маркетингова комунікація і реклама
• Музеєзнавство
• Політологія
• Прикладна етика – етична експертиза
та етичний консалтинг
• Редагування і видавнича практика
• Російська мова в міжкультурній і діловій
комунікації
• Словацька мова і література
• Соціологія
• Управління у сфері культури і туризму
• Філософія

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
Навчання відбувається в довільній
комбінації двох мов таких спеціальностей*:
• Англійська мова і культура
• Німецька мова і культура
• Російська мова і культура
• Словацька мова і культура
• Французька мова і культура
* навчання за програмою «Перекладознавство»
передбачає знання як іноземної, так і словацької
мови на рівні В2, тобто зв’язна спонтанна комунікація.
Студент повинен створювати удокладнений текст за
широким колом питань та пояснювати власну думку,
аргументуючи переваги й недоліки різних підходів.

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН
Програми спеціальності «Викладання
навчальних дисциплін» передбачають
навчання за двома предметами
спеціальності в довільній комбінації
зокрема:
• Англійська мова і література
• Естетичне виховання*
• Етичне виховання*
• Іспанська мова і література
• Історія
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•
•
•
•
•
•
•

Італійська мова і література
Німецька мова і література
Релігійне виховання*
Російська мова і література
Словацька мова і література
Французька мова і література*
Цивільне виховання*

* неможливі такі комбінації предметів спеціальності:
Етичне виховання та естетичне виховання; Етичне
виховання та релігійне виховання; Релігійне
виховання та цивільне виховання.

ЦЕ ВАЖЛИВО!
• Подавати заявки на навчання за
програмами магістратури можуть
випускники навчальних програм
бакалавріату відповідної чи близької
спеціальності.
• Навчальний процес здійснюється
словацькою мовою (за винятком
мовних спеціальностей).
• Стандартна тривалість навчання за
програмою магістратури становить
два роки, після чого випускники
здобувають ступінь „магістр“ (Mgr.).

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
МАГІСТРАТУРИ ДЕННОЇ
ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ
НАВЧАННЯ
• Англістика
• Археологія
• Естетика
• Етика
• Етнологія
• Історія Словаччини
• історія філософії
• Культурологія
• Лінгводидактика
• Маркетингова комунікація і реклама
• Національні літератури як частина
міжлітературних співтовариств
• Перекладознавство
• Славістика: слов’янські мови
• Словацька мова і література
• Теорія літератури та історія конкретних
національних літератур
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ЦЕ ВАЖЛИВО!
• Навчальний процес за програмами
аспірантури здійснюється шляхом
консультацій, тобто короткочасних
приїздів до Словаччини, як правило,
один раз на семестр зі складанням
обов’язкових іспитів та захистом
проекту дисертації. У разі потреби
аспірант отримує додаткові консультації
наукового керівника. Навчання
завершується захистом дисертації.
• Навчальний процес за домовленістю
може здійснюватися словацькою чи
однією з таких мов, як: російська,
англійська, німецька.
• Випускники здобувають учений
ступінь «philosophiae doctor» (PhD.),
аналогійний кандидатові наук.
• Стандартна тривалість навчання
в заочній аспірантурі становить 5 років.
• Заявку на навчання в аспірантурі
можуть подавати особи з повною
вищою освітою за відповідною
чи близькою спеціальністю.
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НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА І МАГІСТРА
ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ
НА ФФ УКФ
Переваги навчання на ФФ УКФ для
студентів з колишнього Радянського Союзу
(за винятком країн ЄС):
1. ФОРМА ТА ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ –
повноцінне навчання, можливість
здобути ступінь «Бакалавр» (Bc.) за 3 роки
навчання і ще через 2 роки – ступінь
«Магістр» (Mgr.), що їх визнають у всій
Європі.
2. МОВНА ПІДГОТОВКА – кожен абітурієнт
ФФ УКФ в Нітрі безкоштовно проходить
інтенсивний курс словацької мови.
3. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА
МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ –
висока якість підготовки випускників
і диплом про освіту згідно
з європейськими стандартами
є великою перевагою в працевлаштуванні
не тільки в країнах ЄС, але й у країні
постійного проживання.

4. ВСТУП БЕЗ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ –
вчитися на ФФ УКФ може кожний
охочий іноземець без вступних іспитів
та співбесіди.
5. УНІКАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТ КРАЇНИ –
чудова можливість ознайомитися
з мальовничими куточками та
історичними пам’ятками Словаччини
(www.slovakia.travel).
6. ВИГІДНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ –
місто Нітра знаходиться неподалік від
столиці Словаччини – Братислави (80 км),
а також – Відня (160 км), Праги (430 км),
Будапешта (170 км) та інших чудових міст
Європи.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК
ЗАРАХУВАННЯ
1. Абітурієнт має вибрати ту програму
навчання із запропонованих ФФ УКФ,
яка відповідає його інтересам,
і підготувати такі документи:
• заявку на навчання (див. додаток);
• ксерокопію закордонного паспорта;
• CV (автобіографію) російською мовою
(див. додаток).
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НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА І МАГІСТРА
• У разі подання заявки на навчання за
програмою:
• бакалавріату (Bc.) абітурієнт має
надати документ про повну середню
освіту – нотаріально завірену копію
атестата про середню освіту або інший
еквівалентний документ з офіційним
перекладом російською, англійською
чи словацькою мовою й легалізацією
(апостилем);
• магістратури (Mgr.) абітурієнт має
надати нотаріально завірену копію
документа про закінчення бакалавріату
(диплом бакалавра) з офіційним
перекладом російською, англійською
чи словацькою мовою й легалізацією
(апостилем);
• письмову заяву про те, що абітурієнта
проінформовано про суму платежів,
пов’язаних з навчанням на ФФ УКФ
в Нітрі, та про форму платежу (див.
додаток).
2. Заявку на навчання на ФФ УКФ у Нітрі
і вказані вище документи треба надіслати
поштою та в електронному варіанті не
пізніше 30 квітня 2018 р. на таку адресу:

Поштова адреса:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Oddelenie medzinárodných vzťahov
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Slovakia
Електронну версію документів надішліть
на електронну адресу:
Ing. Katarína Butorová, PhD. −
kbutorova@ukf.sk
3. Після вивчення одержаних матеріалів
та визнання їх такими, що відповідають
висунутим вимогам, відділ міжнародних
зв’язків університету надішле абітурієнту
повідомлення про необхідність здійснити
всі платежі, пов’язані з навчанням.
Після надходження платежу на рахунок
факультету декан дасть офіційне
підтвердження про зарахування
абітурієнта на навчання й через відділ
міжнародних зв’язків УКФ в Нітрі надішле
підтвердження про зарахування студента
на навчання та забезпечення його житлом.
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НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА І МАГІСТРА
ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ
В СЛОВАЧЧИНІ
Для одержання дозволу на проживання
на території СР з метою навчання
в університеті студент має одержати
словацьку візу в Генеральному Консульстві
або в Консульському відділі Посольства СР
у своїй країні. Для одержання візи студент
має надати такі документи:
1. Заяву на пoдання візи. Бланк заяви та
всю інформацію щодо оформлення віз
і дозволу на тимчасове проживання
в Словаччині, можна знайти на сайті
Консульського відділу Посольства або
Генерального Консульства Словацької
Республіки в країні проживання,
наприклад:
Консульський відділ Посольства СР
у Києві: http://www.slovakia.kiev.ua/site/ua/
konsulstvo/
Консульський відділ Посольства СР
у Москві: http://www.spomir.ru/visa/
consul&id=17.
2. Дійсний закордонний паспорт та
ксерокопію його першої сторінки.
3. 2 фотокартки 3,5 см x 4,5 см.

4. Національний загальногромадянський
паспорт і ксерокопії всіх його сторінок
з відмітками.
5. Підтвердження ФФ УКФ про зарахування
студента на навчання та забезпечення
його житлом (ноту прийому).
6. Документ, який підтверджує, що студент
має кошти для проживання в Словаччині.
7. Оригінал і ксерокопію медичної
страховки на навчальний рік чи на період
перебування студента на території
Словаччини.

ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ДО
СЛОВАЧЧИНИ
Після прибуття до Словаччини іноземний
студент, зарахований на навчання за
програмою бакалавріату чи магістратури,
має одержати дозвіл на тимчасове
проживання в Словаччині. Для одержання
такого дозволу іноземний студент
мусить зареєструватися впродовж трьох
календарних днів з часу прибуття у відділі
поліції у справах іноземців у Нітрі:
Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Kalvárska 2
949 01 Nitra
tel.: 0961 30 3230
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НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА І МАГІСТРА
У відділ поліції у справах іноземців треба
надати такі документи:
• заповнений бланк-заяву про тимчасове
проживання, який можна знайти
на сайті Консульства СР або отримати
безпосередньо в поліції у справах
іноземців у Нітрі;
• 2 фотокартки 3 х 3,5 см;
• підтвердження ФФ УКФ про зарахування
на навчання (ноту прийому);
• довідку про надання житла (довідку
з гуртожитку або договір оренди
квартири чи кімнати);
• довідку про несудимість у країні
постійного місця проживання
та її переклад словацькою мовою
з апостилем, виконаним словацьким
присяжним перекладачем, якого можна
знайти на сайті:
http://www.jaspi.justice.gov.sk;

• довідку про несудимість у Словаччині.
Цю довідку вам зроблять в поліції
під час подання заяви на тимчасове
проживання, для чого треба надати
нотаріально завірену ксерокопію
свідоцтва про народження з офіційним
нотаріально завіреним перекладом
словацькою мовою;
• оригінал і ксерокопію медичної
страховки з офіційним перекладом
словацькою мовою, виконаним
офіційним перекладачем СР;
• довідку про стан здоров’я, надану
спеціалізованою словацькою медичною
установою (Відділенням інфекційних
і рідкісних захворювань).
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НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ АСПІРАНТУРИ
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ
НА ФФ УКФ ДЛЯ
АСПІРАНТІВ-ЗАОЧНИКІВ
Переваги навчання на ФФ УКФ для
студентів з колишнього Радянського Союзу
(за винятком країн ЄС):
1. ФОРМА ТА ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ –
тривалість навчання в заочній аспірантурі
становить 5 років та здійснюється
у вигляді консультацій, тобто студент
за попередньою домовленістю зі своїм
науковим керівником приїжджає до
Словаччини на короткий час, як правило,
один раз на семестр;
2. УЧЕНИЙ СТУПІНЬ – випускник здобуває
ступінь „philosophiae doctor“ (PhD.), що має
визнання у всій Європі та є аналогом
ступеня кандидата наук;
3. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ – кожен охочий
навчатися в аспірантурі може за
попередньою домовленістю вибрати
мову, якою буде здійснюватися навчання.
Крім словацької мови, навчання можливе
на одній з міжнародних мов за вибором
(російська, англійська, німецька);

4. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА
МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ –
висока якість підготовки випускників
і диплом про освіту згідно
з європейськими стандартами є великою
перевагою в працевлаштуванні не тільки
в країнах ЄС, але й у країні постійного
проживання.
5. ВСТУП БЕЗ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ –
вчитися на ФФ УКФ може кожний
охочий іноземець без вступних іспитів
та співбесіди.
6. УНІКАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТ КРАЇНИ –
чудова можливість ознайомитися
з мальовничими куточками та
історичними пам’ятками Словаччини
(www.slovakia.travel).
7. ВИГІДНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ –
місто Нітра знаходиться неподалік від
столиці Словаччини – Братислави (80 км),
а також – Відня (160 км), Праги (430 км),
Будапешта (170 км) та інших чудових міст
Європи.
8. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ
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НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ АСПІРАНТУРИ
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
1. Абітурієнт має вибрати ту програму
навчання із запропонованих ФФ УКФ,
яка відповідає його інтересам,
і підготувати такі документи:
• заявку на навчання (див. додаток);
• ксерокопію закордонного паспорта;
• CV (автобіографію) російською мовою
(див. додаток);
• нотаріально завірену ксерокопію
документа про повну вищу освіту (напр.,
диплом магістра) та його офіційний
переклад російською, англійською
чи словацькою мовою;
• письмову заяву про те, що абітурієнта
проінформовано про суму платежів,
пов’язаних з навчанням на ФФ
УКФ в Нітрі, та про форму платежу
(див. додаток);
• перелік опублікованих та підготовлених
до друку робіт;
• опис результатів професійної та наукової
діяльності;
• план-проект дисертації за обраною
темою обсягом 2-3 стр.;
• список основної літератури за темою
дисертації.

2. Заяву на навчання на ФФ УКФ в Нітрі
і вказані вище документи треба надіслати
поштою та в електронному варіанті не
пізніше 30 квітня 2018 р. на таку адресу:
Поштова адреса:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Slovakia
електронну версію документів надішліть
на електронну адресу:
Ing. Katarína Butorová, PhD. −
kbutorova@ukf.sk
3. Після вивчення одержаних матеріалів
та визнання їх такими, що відповідають
висунутим вимогам, відділ міжнародних
зв’язків університету надішле абітурієнту
повідомлення про необхідність здійснити
всі платежі, пов’язані з навчанням.
Після надходження платежу на рахунок
факультету декан дасть офіційне
підтвердження про зарахування
абітурієнта на навчання й через відділ
міжнародних зв’язків УКФ в Нітрі надішле
підтвердження про зарахування студента
на навчання та забезпечення його житлом.
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НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ АСПІРАНТУРИ
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ
В СЛОВАЧЧИНІ
Для одержання дозволу на проживання
на території СР з метою навчання
в університеті студент має одержати
словацьку візу в Генеральному Консульстві
або в Консульському відділі Посольства СР
у своїй країні. Для одержання візи студент
має надати такі документи:
1. Заяву на пoдання візи. Бланк заяви та всю
інформацію щодо оформлення віз і дозволу
на тимчасове проживання в Словаччині
можна знайти на сайті Консульського
відділу Посольства або Генерального
Консульства Словацької Республіки в країні
проживання, наприклад:
Консульський відділ Посольства СР у Києві:
http://www.slovakia.kiev.ua/site/ua/
konsulstvo/
Консульський відділ Посольства СР
у Москві: http://www.spomir.ru/visa/
consul&id=17.
2. Дійсний закордонний паспорт
та ксерокопію його першої сторінки.
3. 2 фотокартки 3,5 см x 4,5 см.
4. Національний загальногромадянський
паспорт і ксерокопії всіх його сторінок
з відмітками.

5. Підтвердження ФФ УКФ про зарахування
студента на навчання та забезпечення
його житлом (ноту прийому).
6. Документ, який підтверджує, що студент має
кошти для проживання в Словаччині.
7. Оригінал і ксерокопію медичної страховки
на навчальний рік чи на період перебування
студента на території Словаччини.

ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ
ДО СЛОВАЧЧИНИ
Після прибуття до Словаччини іноземному
студентові, зарахованому на навчання за
програмою аспірантури, може знадобитися
дозвіл на тимчасове проживання
в Словаччині, якщо термін його перебування
в країні перевищує 90 днів (це залежить від
типу одержаної ним візи). Для одержання
такого дозволу іноземний студент
мусить зареєструватися впродовж трьох
календарних днів з часу прибуття у відділі
поліції у справах іноземців у Нітрі та подати
потрібні документи (див. розділ Навчання за
програмами бакалавріату і магістратури):
Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Kalvárska 2
949 01 Nitra
tel.: 0961 30 3230

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra, Slovakia

tel.: +421 37 6408 457-8
fax: +421 37 6408 500

e-mail: dekanatff@ukf.sk
web: www.ff.ukf.sk

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ АСПІРАНТУРИ
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
У відділ поліції у справах іноземців треба
надати такі документи:
• заповнений бланк-заяву про тимчасове
проживання, який можна знайти
на сайті Консульства СР або отримати
безпосередньо в поліції у справах
іноземців у Нітрі;
• 2 фотокартки 3 х 3,5 см;
• підтвердження ФФ УКФ про зарахування
на навчання (ноту прийому);
• довідку про надання житла (довідку
з гуртожитку або договір оренди
квартири чи кімнати);
• довідку про несудимість у країні
постійного місця проживання
та її переклад словацькою мовою
з апостилем, виконаним словацьким
присяжним перекладачем, якого можна
знайти на сайті:
http://www.jaspi.justice.gov.sk;

• довідку про несудимість у Словаччині.
Цю довідку вам зроблять в поліції
під час подання заяви на тимчасове
проживання, для чого треба надати
нотаріально завірену ксерокопію
свідоцтва про народження з офіційним
нотаріально завіреним перекладом
словацькою мовою;
• оригінал і ксерокопію медичної
страховки з офіційним перекладом
словацькою мовою, виконаним
офіційним перекладачем СР;
• довідку про стан здоров’я, надану
спеціалізованою словацькою медичною
установою (Відділенням інфекційних
і рідкісних захворювань).
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КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВИТРАТ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ,
ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ВЛАСНИМ КОШТОМ НА ФФ УКФ, НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Вид витрат

Сума в €

Витрати на здобуття вищої освіти, з них:
a) на денній формі навчання за програмою бакалавріату / магістратури

від 999,0,-

б) інтенсивний курс словацької мови

Побутові витрати, з них:
а) проживання (за рік)

900,-

б) харчування (обід + вечеря)

3 - 4,-/добa

в) медична страховка (сума страховки залежить від періоду перебування за
кордоном)*
г) обов’язкове медичне обстеження (рідкісні та інфекційні захворювання)

140,-

ґ) кишенькові витрати студента (залежно від потреб)
д) витрати на зворотній квиток (в середньому)

200,-

е) з аява про надання дозволу на тимчасове проживання, марки і фотокартки для
поліції у справах іноземців

105,-

є) збір на оформлення студентського квитка

17,-

* Платіж за медичну страховку буде залежати від часу перебування в Словаччині, узгодженого з планом,
складеним кафедрою, і додається до цієї калькуляції. Медична страховка на 28 днів – приблизно 30-50 євро.
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КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВИТРАТ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ,
ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ВЛАСНИМ КОШТОМ НА ФФ УКФ, НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Вид витрат

Сума в €

Витрати на здобуття вищої освіти, з них:
на заочній формі навчання за програмою аспірантури

від 3000,-

Побутові витрати, з них:
а) проживання (за рік)

900,-

б) харчування (обід + вечеря)

3 - 4,-/добa

в) медична страховка (сума страховки залежить від періоду перебування за кордоном)*
г) обов’язкове медичне обстеження (рідкісні та інфекційні захворювання)

140,-

ґ) кишенькові витрати студента (залежно від потреб)
д) витрати на зворотній квиток (в середньому)

200,-

е) з аява про надання дозволу на тимчасове проживання, марки і фотокартки для поліції у
справах іноземців

105,-

є) збір на оформлення студентського квитка

17,-

* Платіж за медичну страховку буде залежати від часу перебування в Словаччині, узгодженого з планом,
складеним кафедрою, і додається до цієї калькуляції. Медична страховка на 28 днів – приблизно 30-50 євро.
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УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ТА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ
ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Розміщення в Нітрі (УКФ):
Студентський гуртожиток «Нітра»
знаходиться неподалік від історичного
центру Нітри за декілька хвилин ходьби
від університету. Поблизу розташовані
торговельні центри, що працюють щоденно
з 09:00 до 21:00, де студенти можуть купити
не тільки різні товари, але й свіжі продукти.
Гуртожиток «Нітра» надає 300 місць
з розміщенням в 2-3-місних кімнатах. В усіх
кімнатах є окремий санвузол і холодильник.
На кожному поверсі гуртожитку
розташовано кухні з мінімальним набором
обладнання для приготування їжі. У холі
гуртожитку та в усіх кімнатах є кабельне
підключення до інтернету. У гуртожитку
також знаходиться кімната для занять,
фітнес-центр і творча лабораторія
університету, у якій організовуються
різноманітні заходи. Тут також розміщені
їдальня і буфет, де можна замовити гарячі
обіди та вечері.

Орієнтовні ціни деяких
товарів та послуг у
Словаччині:
Продукти харчування і напої: хліб: 2 EUR,
масло (200 г): 1 EUR, молоко (1 л): 0,90 EUR,
сир (120 г): 1,30 EUR, копчена ковбаса (100 г):
0,70 EUR, шинка (100 г): 1 EUR, помідори
(1 кг): 1,50 EUR, макаронні вироби: від
0,50 EUR, сіль (1 кг): 0,40 EUR, цукор (1 кг):
1,30 EUR, шоколад: 0,50-3 EUR, морозиво:
0,50 EUR, мюслі: 1 -3 EUR, піца: 3-8 EUR,
гамбургер: 2-3 EUR, мінеральна вода:
0,50 EUR, кава (порція з молоком і цукром
в кафе): 1,20 EUR, пляшка пива 0,5 л: 1,50 EUR,
вино 0,7 л: 3 EUR.
Бізнес-ланч у ресторані: 4,50 EUR.
Інші товари: шампунь: 2 EUR, туалетний
папір (4 рулони): 0,90 EUR.
Транспорт: міський – 1 поїздка: 0,60 EUR,
таксі 1 км – близько 0,50 EUR.
Вхідні квитки: кіно: від 3 EUR, театр:
від 5 EUR, музеї, галереї, виставки: від 5 EUR.

Вартість проживання: 83 € на місяць.
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