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Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity J. 
Selyeho pre akademický rok 2018/2019 

 
Podľa §56 a §57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zverejňuje Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho 
(ďalej len „EF UJS“) nasledovné podmienky prijatia na doktorandské štúdium v dennej a 
externej forme študijného programu Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore 
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. 
 
Plánovaný počet prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia: 3 
Plánovaný počet prijatých uchádzačov na externú formu štúdia: 5 
 
Ak je študent prijatý na štúdium v externej forme štúdia, je povinný podľa §92 zákona uhrádzať 
školné v každom začatom roku štúdia, ktorého výšku stanovuje platná smernica rektora.  
 
Podmienky prijatia na doktorandské štúdium 
Základnou podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe doktorandského štúdia je 
absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. 
Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je doručenie prihlášky v tlačenej forme 
(aj v prípade podania elektronickej prihlášky) na adresu fakulty so všetkými požadovanými 
náležitosťami.  
 
V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie: 

a) osobné údaje podľa § 73 ods. 2 zákona,  
b) študijný program, 
c) vybranú tému dizertačnej práce,  
d) zvolenú formu doktorandského štúdia. 

 
K prihláške uchádzač priloží:  

a) životopis, 
b) úradne overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (2. stupňa): 

 diplom, 

 vysvedčenie o štátnej skúške, 

 dodatok k diplomu, 
c) návrh projektu dizertačnej práce v 3 exemplároch,  
d) zoznam doteraz publikovaných vedeckých a odborných prác. 

 
Prijímacia skúška  
Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou zostavenou pre uskutočnenie prijímacieho 
pohovoru (ďalej len „komisia“). Komisia pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, 
ktorých na návrh predsedu Odborovej komisie menuje dekan. 
 
Komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Obsahom prijímacej 
skúšky je znalosť príslušnej problematiky zvoleného študijného programu a prezentácia 
návrhu projektu dizertačnej práce. Uchádzač o štúdium je povinný návrh dizertačnej práce 
vopred konzultovať s tým vyučujúcim, ktorý vypísal uchádzačom zvolenú tému dizertačnej 
práce. Súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie znalosti svetového jazyka (anglický jazyk, 
nemecký jazyk alebo ruský jazyk), ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry.  
 

http://ujs.sk/documents/Skolne_a_poplatky_2018_2019.pdf
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Pri určení poradia uchádzačov o štúdium sa prihliada aj na kvalitu ich návrhu projektu 
dizertačnej práce, ako aj na doterajšiu odbornú publikačnú činnosť uchádzača a na výsledky 
jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných 
prác) a pod.  
O priebehu prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica obsahujúca výsledky prijímacej skúšky. 
Predseda komisie predkladá poradie uchádzačov o štúdium podľa ich umiestnenia na 
prijímacej skúške dekanovi. 
 
Dekan rozhoduje o prijatí uchádzačov o štúdium na základe odporúčania komisie pre 
prijímacie skúšky. Dekan v rozhodnutí prijatým uchádzačom súčasne potvrdí školiteľa. 
Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných 
rúk.  
 
V prípade neprijatia uchádzača na dennú formu doktorandského štúdia pre nedostatok miesta, 
môže fakulta uchádzačovi ponúknuť štúdium v externej forme doktorandského štúdia. 
 
Dátum prijímacieho pohovoru: 24. august 2018 
 
Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na EF UJS pre akademický rok 2018/2019 sú 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi a vnútornými predpismi UJS a boli schválené dňa 
19. apríla 2018 Akademickým senátom EF UJS ako Uznesenie č. 19/04/2018-2 a nadobúdajú 
platnosť dňom schválenia. 
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