
Systém vysokoškolského vzdelávania Ukrajiny 
I. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: 3-4 roky (180 – 240 ECTS) 

II. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: 1-1,5 roka (60 – 90 ECTS) po získaní dokladu 

o vysokoškolskom vzdelaní I. stupňa; 5-6 rokov (300 – 360 ECTS) v spojenom programe  

III. vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: minimálne 3 roky 

Uznané vysoké školy: 

Informácie sú dostupné v databázach: 

a. ukrajinsky v databáze EDBO https://registry.edbo.gov.ua/  

b. anglicky na stránkach centra ENIC.ua http://www.enic.in.ua/index.php/en/uipeng  

Doklady o vzdelaní: 

Slovenská republika má od roku 2015 podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania vzdelania, 

ktorá sa vzťahuje na pokračovanie v štúdiu a iné účely (nevzťahuje sa na regulované povolania). 

V zmysle uvedenej dohody sa z hľadiska stupňa vzdelania uznávajú doklady o vzdelaní získané 

na uznaných vzdelávacích inštitúciách na Ukrajine nasledovne: 

1. Diplom bakalavra (диплом бакалавра) ako doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania 

prvého stupňa s udelením titulu „bakalár“ v Slovenskej republike 

2. Diplom specialista (диплом спеціаліста) ako doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania 

druhého stupňa s udelením titulu „magister“, „inžinier“, „doktor všeobecného lekárstva“, 

„doktor zubného lekárstva“ alebo „doktor veterinárskeho lekárstva“ v Slovenskej republike 

3. Diplom mahistra (диплом магістра) ako doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania 

druhého stupňa s udelením titulu „magister“, „inžinier“, „doktor všeobecného lekárstva“, 

„doktor zubného lekárstva“ alebo „doktor veterinárskeho lekárstva“ v Slovenskej republike 

4. Diplom kandidata nauk (диплом кандидата наук) ako doklad o ukončení vysokoškolského 

vzdelania tretieho stupňa s udelením akademického titulu „philosophiae doctor“ alebo „artis 

doctor“ v Slovenskej republike  

Informácie o uznávaní vysokoškolského vzdelania v SR (na pokračovanie v štúdiu a iné účely) 

Za doklad, ktorý umožňuje začatie štúdia na vysokej škole sa v zmysle dohody uznáva: 

1. Svidoctvo pro zdobuťja povnoj zahaľnoj serednoj osvity (Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти), pred rokom 2019 pod názvom: 

Atestat pro povnu zahaľnu serednju osvitu (Атестат про повну загальну середню освіту) 

2. Diplom molodšoho specialista (Диплом молодшого спеціаліста) 

Informácie o uznávaní stredného vzdelania v SR (na pokračovanie v štúdiu a iné účely) 

Uchádzači o výkon regulovaných povolaní v SR musia mať doklady o vzdelaní a odbornej kvalifikácii 

uznané v procese uznávania odborných kvalifikácií v SR. 

  

https://registry.edbo.gov.ua/
http://www.enic.in.ua/index.php/en/uipeng
https://www.minedu.sk/data/files/5636_ukrajina.pdf
https://www.minedu.sk/regulovane-povolania-v-slovenskej-republike/
https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/
https://www.minedu.sk/regulovane-povolania-v-slovenskej-republike/
https://www.minedu.sk/profesijne-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii/


Schéma vysokoškolského vzdelávania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

180 – 240 ECTS 

doklad o vzdelaní: „Diplom bakalavra“  

(диплом бакалавра)  

akademický titul: „bakalavr“ (Бакалавр) 

Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa 

90 – 120 ECTS 

doklad o vzdelaní „Diplom mahistra“ 

(диплом магістра)  

akademický titul: „mahistr“/ (Магістр) 

Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa (spojený program) 

300 – 360 ECTS (60 – 90 po bakalavr) 

doklad o vzdelaní: „Diplom specialista“ 

(диплом спеціаліста) 

akademický titul: „specialist“ 

(спеціаліст) 

 

BUDÚCE ZMENY: Posledné študijné 

programy špecialistov boli začaté v roku 

2019. Študenti, ktorí začali študovať 

v spojenom programe neskôr, už získajú 

titul „mahistr“ 

  

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa  

najmenej 3 roky 

doklad o vzdelaní: „Diplom kandidata nauk“ (диплом кандидата наук)  

akademický titul: „kandidat nauk“ (кандидат наук) 

BUDÚCE ZMENY: Posledné študijné programy kandidátov vied boli začaté v roku 2019. 

Študenti, ktorí začali študovať neskôr, už získajú titul „doktor filosofii“ (Доктор філософії) 

alebo „doktor mystectva“ (Доктор мистецтва) 

 

 

 

predpoklad na prístup k vysokoškolskému vzdelaniu 

• doklad o (všeobecnom strednom) vzdelaní:  

Svidoctvo pro zdobuťja povnoj zahaľnoj serednoj osvity (Свідоцтво про здобуття 

повної загальної середньої освіти), pred r. 2019 Atestat pro povnu zahaľnu serednju 

osvitu (Атестат про повну загальну середню освіту) 

• doklad o (odbornom strednom) vzdelaní:  

Diplom molodšoho specialista (Диплом молодшого спеціаліста) 

 

 

 



Chýbajúce doklady o vzdelaní 
O potvrdenie o absolvovaní vzdelania je možné požiadať ukrajinské úrady: 

a. cez databázu EDBO https://info.edbo.gov.ua/check-person/  

b. cez e-mailový kontakt  mon@mon.gov.ua  

Uchádzači o vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike, ktorí nemôžu zdokladovať úplné 

stredoškolské vzdelanie získané na Ukrajine dokladom o vzdelaní (napr. Svidoctvo pro zdobuťja povnoj 

zahaľnoj serednoj osvity), môžu využiť špecifický postup prijímania na vysoké školy v SR podľa § 56 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorý ráta aj s možnosťou, že odídenec nemá doklad o vzdelaní. Odídenec 

nemusí podať žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ale podá prihlášku na vysokú školu v SR a priloží 

čestné vyhlásenie, že je držiteľom ekvivalentu dokladu o maturitnom vysvedčení. Vysoké školy pred 

zápisom zorganizujú test všeobecných študijných predpokladov, ktorý sa uskutoční podľa vnútorného 

predpisu vysokej školy. Testom všeobecných študijných predpokladov žiadateľ splní základnú 

požiadavku na štúdium na vysokej škole. Uchádzač by mal komunikovať priamo s vysokou školou, kde 

chce od budúceho akademického roka začať štúdium. 

 

Ak nie je možný žiadny iný spôsob zdokladovania vzdelania, žiadateľ, ktorému bol priznaný štatút osoby 

s medzinárodnou ochranou a nemôže predložiť doklad o vzdelaní zo súvisiacich dôvodov, môže využiť 

proces podľa § 57 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 

kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zaradený do štúdia v Slovenskej republike.  

Viac informácií poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Stredisko na uznávanie 

dokladov o vzdelaní(https://www.minedu.sk/kontakty-a-strankove-hodiny/). 

 

Užitočné odkazy 

1. Uznávanie dokladov a odborných kvalifikácií v Slovenskej republike (stránky Strediska 

na uznávanie dokladov o vzdelaní) 

2. Text bilaterálnej dohody o akademickom uznávaní podpísanej medzi Slovenskou republikou a 

Ukrajinou (oznámenie č. 318/2015 Z. z., uznávanie na pokračovanie v štúdiu a iné účely 

prebieha v súlade s uvedenou dohodou) 

3. Portál vysokých škôl (databáza vysokých škôl a poskytovaných študijných programov v SR) 

4. Centrum akademického uznávania na Ukrajine (obsahuje informácie o vzdelávacom systéme, 

zoznam uznaných vysokých škôl, možnosť overenia apostíl a i.) 

5. Databáza EDBO (obsahuje zoznam uznaných vysokých škôl, možnosť overenia dokladu 

o stredoškolskom, vysokoškolskom vzdelaní, možnosť občana Ukrajiny s elektronickým 

podpisom stiahnuť si svoje informácie z databázy, overovanie študentských preukazov a i.) 

6. Sieť ENIC-NARIC (rozcestník odkazov a kontaktov v súvislosti s akademickým uznávaním 

a vzdelávacím systémom Ukrajiny) 

 

https://info.edbo.gov.ua/check-person/
mailto:mon@mon.gov.ua
https://www.minedu.sk/kontakty-a-strankove-hodiny/
https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
https://www.minedu.sk/data/files/5636_ukrajina.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/5636_ukrajina.pdf
https://www.portalvs.sk/sk/
http://www.enic.in.ua/index.php/en/
https://info.edbo.gov.ua/
https://www.enic-naric.net/ukraine.aspx

