
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2019/2020 
 
Dekanka FSEV UK, v súlade s článkom 4, ods. 2 vnútorného predpisu UK č. Vnútorný predpis č. 
20/2017 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave - Úplné znenie 
vnútorného predpisu č. 8/2013 - Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení 
dodatkov č. 1 až 3 a v znení Vnútorného predpisu č. 7/2019 schváleného Akademickým 
senátom  Univerzity Komenského v Bratislave - Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 8/2013 
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave,  
 
vyhlasuje termín predkladania prihlášok na doktorandské štúdium na FSEV UK v študijnom 
odbore Politológia, v študijnom program Európske štúdiá a politiky, v anglickom jazyku, 
v externej forme štúdia, so začiatkom od LS 2019/2020. 
 
Témy dizertačných prác:  
 
Social media in the political communication and electoral campaign 
Supervisor: assoc. prof. Oľga Gyárfášová, PhD.  
 
EU enlargement in transition / EU – Turkey relations after the deal 
Supervisor: assoc. prof. Karen Henderson, PhD.  
 
Social media as the new instrument in economic policy  
Supervisor: assoc. prof. Andrej FIndor, PhD.  
 
Impact of modern technology on economic decision-making in the international 
environment  
Supervisor: prof. Steven Saxonberg, PhD.  
 
The role of non-profit and for-profit organisation in the sustainable social environment 
Supervisor: assoc. prof. Pavol Frič, PhD.  
 
Prihláška na štúdium sa podáva elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk. 
(NÁVOD na podanie prihlášky v elektronickom systéme nájdete TU.) 
Zaevidovanú prihlášku uchádzač vytlačí, podpíše a odošle na fakultu spolu s prílohami:  
a) štruktúrovaný životopis  
b) projekt dizertačnej práce  
c) doklady o dosiahnutom vzdelaní II. stupňa (overené a preložené, plus rozhodnutie 
o uznaní dokladov o vzdelaní)  
d) rodný list  
d) potvrdenie o uhradení poplatku za spracovanie prihlášky v sume 40 EUR 
 
Projekt dizertačnej práce obsahuje minimálne nasledovné časti: stav skúmanej problematiky 
na Slovensku a vo svete, teoretické východiská skúmanej problematiky, metodológia práce, 
zoznam literatúry. Predloženým projektom dizertačnej práce preukazuje uchádzač/ka znalosť 
problematiky ako aj schopnosť pracovať s relevantnými akademickými zdrojmi a potenciál 
výskumu v oblastiach, ktoré sú obsahom akreditovaných študijných programov na fakulte.   
 

https://e-prihlaska.uniba.sk/
https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/prihlaska/


Termín na predkladanie prihlášok: 5.2.2020. 
 
Platobné údaje:  
IBAN: SK7181800000007000149691 
SWIF CODE: SPSRSKBA 
Variabilný symbol 1920 
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 
Bratislava  
 


