Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach na akademický rok 2015/16 sa koná v termíne od 8.
do 15. 6. 2015. Priebeh prijímacieho konania podľa jednotlivých študijných programov je:
8. a 9. júna 2015
– študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
10. a 11. júna 2015 – študijný program farmácia
15. júna 2015
– náhradný termín pre všetky študijné programy
Priebeh prijímacieho konania pre všetky študijné programy je:
Prezentácia:
od 7,00 h.
7,55 h.
Čas na písanie 1. testu
od 8,00 h.
9,00 h.
Prestávka:
od 9,00 h.
9,30 h.
Čas na písanie 2. testu
od 9,30 h.
10,30 h.
Priebežné výsledky prijímacích testov budú počas prijímacieho konania zverejnené denne na
webovom sídle univerzity: www.uvlf.sk cez tento link:
Prijímacie konanie na akademický rok 2015/16
Certifikát zabezpečenia tejto stránky Vás môže upozorniť na problém so zabezpečením. Z tohto
upozornenia si vyberiete nasledovný odkaz: „Pokračovať na tento web (nedoporučujem)“. Potvrdíte.
Do prihlasovacieho okna zadávajte do poľa "Identifikačné číslo/Priezvisko": pridelené ID číslo
alebo Vaše priezvisko. Rodné číslo zadávajte bez lomítka (napr. 7701015566).
Potvrdíte modrou ikonkou so žltou šípkou na pravej strane.
UPOZORNENIE! Pre prehliadanie používajte výlučne MS Internet Explorer. Je potrebné mať tiež
nainštalovaný Java Runtime Environment.
Informácie o priebežných výsledkoch ani konečné výsledky nebudú podávané
telefonicky!
Konečné výsledky budú zverejnené na internetovej stránke až po zasadnutí prijímacej
komisie UVLF (zasadne až po ukončení prijímacieho konania 15. 6. 2015 do 1 týždňa) a písomnou
formou do vlastných rúk uchádzača najneskôr do 30 dní od zasadnutia prijímacej komisie.
Uchádzač o štúdium, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium
(doručenie overenej fotokópie maturitného vysvedčenia), môže byť na štúdium prijatý podmienečne
s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň
určený na zápis na štúdium.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia o neprijatí na štúdium rektorovi UVLF v Košiciach v lehote 8 pracovných dní odo dňa
jeho doručenia.
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