Článok 3
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
1.

Základné podmienky a doklady o vzdelaní

1.1. Do prijímacieho konania budú zaradené/í tie uchádzačky a tí uchádzači, ktoré/í sú/budú
v akad. roku 2020/2021 absolvent(ka)mi magisterského alebo inžinierskeho štúdia.
1.2. Požadovaným dokladom o nadobudnutí druhého stupňa vysokoškolského vzdelania je
úradne overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
vydaného vysokou školou v SR alebo úradne overená kópia diplomu, vysvedčenia o
štátnej skúške a dodatku k diplomu (prípadne iná forma výpisu výsledkov) vydaného
zahraničnou strednou školou a rozhodnutie uznanej vysokej školy v Slovenskej republike
o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou školou v danom študijnom
stupni a odbore.
1.3. Prijímacie konanie v prvom kole sa začína dňa 1. mája 2021 a konči zasadnutím
prijímacej komisie v júni 2021, kde sa stanoví bodová hranica pre prijatie. Prijímacie
konanie v druhom kole začína dňa 1. septembra 2021 a končí zasadnutím prijímacej
komisie v septembri 2021.
1.4. Prijímacie konanie prebieha na základe prijímacích skúšok.
1.5. Prijímacie konanie a potrebná komunikácia bude prebiehať elektronicky. Pre
komunikáciu
so
študijným
oddelením
je
určená
emailová
adresa:
prihlasky@fses.uniba.sk. Do predmetu mailu je uchádzač povinný uvádzať identifikačné
údaje: stupeň štúdia a študijný program (napr. PhD, európske štúdiá). Na konci mailu
musí byť uvedené meno a priezvisko uchádzača/ky.

2. Prihláška
2.1. Prihláška sa podáva len elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk, kde si
uchádzač/ka vyberie z ponúknutých tém vypísaných jednotlivými pracoviskami alebo
navrhne vlastnú tému. Prihlášku je potrebné uložiť, aby mohla byť fakultou spracovaná.
V systéme e-prihláška si uchádzač/ka vygeneruje príkaz na úhradu a zaplatí poplatok
40€ podľa tohto príkazu s uvedením variabilného symbolu a špecifického symbolu,
prípadne referencie platiteľa, kde sa uvedie meno uchádzača/uchádzačky formou prevodu
na účet cez internet banking alebo príkazom na úhradu, nie formou poštovej poukážky. Do
elektronickej prihlášky je možné vložiť aj prílohy – napr. potvrdenie o zaplatení poplatku,
overenú kópiu maturitného vysvedčenia. V prihláške môže uchádzač/ka uviesť viac
študijných programov podľa preferencie medzi nimi. Prihlášku nie je potrebné potvrdiť
lekárom. Zároveň je povinné uviesť správny email a telefónne číslo, keďže komunikácia
s uchádzačom/kou bude počas prijímacieho konania prebiehať elektronickou formou.
2.2. Termíny podávania prihlášok
1.kolo – termín podávania prihlášky je 31.4.2021 vo všetkých študijných programoch
(Európske štúdiá a politiky, Sociálna antropológia, Sociálna a pracovná psychológia,

Verejná politika, Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku, Sociálna antropológia
v anglickom jazyku).
2. kolo – termín podávania prihlášky je 31.8.2021 vo všetkých študijných programoch
(Európske štúdiá a politiky, Sociálna antropológia, Sociálna a pracovná psychológia,
Verejná politika, Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku, Sociálna antropológia
v anglickom jazyku).
2.3. Prílohy elektronickej prihlášky
1. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 40€ podľa postupu vyššie
2. Štruktúrovaný životopis
3. Projekt dizertačnej práce, ktorý obsahuje a) stav skúmanej problematiky na Slovensku
a vo svete, b) teoretické východiská skúmanej problematiky, c) návrh výskumného
dizajnu, d) zoznam literatúry. Minimálny rozsah projektu je 12 normostrán.
4. V prípade, že uchádzač/ka absolvoval/a druhý stupeň VŠ štúdia pred akad. rokom
2020/2021 priloží aj doklady o vzdelaní podľa odseku 1. V prípade, že doklady
o vzdelaní boli vydané zahraničnou vysokou školou, priloží aj uznanie dokladov zo
zahraničia podľa odseku 1. Toto sa netýka absolventiek a absolventov Fakulty
sociálnych a ekonomických vied UK.
5. V prípade, že uchádzač/ka absolvuje druhý stupeň VŠ štúdia v akad. roku 2020/2021,
doloží potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky spolu s výpisom známok zo štátnej
skúšky vo formáte predmet - hodnotenie a výsledné hodnotenie štátnej skúšky vydané
študijným oddelením danej vysokej školy po absolvovaní štátnej skúšky a následne ku
dňu zápisu overené kópie dokladov o vzdelaní podľa odseku 1. Toto sa netýka
absolventiek a absolventov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
2.4. Témy dizertačných prác sú zverejnené na webovom sídle fakulty najneskôr dva mesiace
pred podávaním prihlášok. 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.
3. Ďalšie podmienky pre prijatie
3.1. predloženie dokladov o vzdelaní
Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í spolu s prihláškou nepredložili úradne overené kópie
diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu, sú povinné/í predložiť ich
najneskôr do 10. júna 2021 (1.kolo), resp. do 4. septembra 2021 (2.kolo). Uchádzačky a
uchádzači, ktoré/í absolvujú 2. stupeň vysokoškolského štúdia v akademickom roku
2019/2020 a nemajú k dispozícii doklady uvedené v ods. 2, sú povinné/í zaslať potvrdenie
študijného oddelenia vysokej školy, na ktorej vykonali štátnu skúšku, s dátumom konania
štátnej skúšky a s výpisom výsledkov štátnej skúšky vo formáte predmet - hodnotenie a
výsledné hodnotenie štátnej skúšky. Toto sa netýka absolventiek a absolventov Fakulty
sociálnych a ekonomických vied UK.
3.2. doklady o vzdelaní vydané zahraničnou vysokou školou

Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í získali doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou
školou sú povinné/í tento doklad predložiť spolu s prihláškou na VŠ a musia požiadať o
uznanie tohto dokladu vysokú školu v SR, ktorá má akreditovaný študijný program v
príslušnom odbore. Minimálny rozsah požadovaných údajov je identifikovanie študijného
programu a stupňa vysokoškolského štúdia. Uchádzačky a uchádzači, ktorí do dňa
stanoveného fakultou (10.júna 2021 v 1. kolo a 4.septembra v 2.kole) predložia len kópiu
žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia, budú môcť byť prijaté/í len
podmienečne. Podmienečne prijaté/í uchádzačky a uchádzači sú povinné/í do dňa určeného
fakultou na zápis doručiť overenú kópiu a úradne preloženú kópiu diplomu o ukončenom
magisterskom/inžinierskom štúdiu a overenú kópiu rozhodnutia o uznaní rovnocennosti
dokladov zo zahraničia.

4. Prijímacie konanie a poradie
4.1. Fakulta zašle uchádzačke/uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní
pred termínom konania skúšky, pričom jej/mu oznámi aj jej obsahové zameranie.
4.2. Uchádzačky a uchádzači sú do prijímacieho konania zaradené/í na základe výsledkov
hodnotenia ústnej prijímacej skúšky, podľa ktorého sa zostaví poradie uchádzačiek a
uchádzačov podľa ich úspešnosti. Bodovú hranicu pre prijatie stanoví prijímacia komisia.
4.3. Počet prijatých študentiek a študentov na jednotlivé študijné programy bude závisieť od
pridelenej štátnej dotácie na rok 2021.

Článok 4
Spoločné ustanovenia
1. Výška úhrady nákladov spojených s prijímacím konaním je 40 Eur.
2. O vrátenie administratívneho poplatku v plnej výške je možné požiadať len v prípade
stornovania prihlášky:
a. uchádzačom v 1. kole prijímacieho konania do 30. apríla 2021. Vrátenie poplatku na
základe žiadosti uchádzača v neskoršom čase, najneskôr však do 31. mája 2021, sa kráti
o 20% z celkovej sumy. Po 31. máji 2021 už poplatky nebudú vrátené.
b. uchádzačom v 2. kole prijímacieho konania do 31. augusta 2021. Vrátenie poplatku na
základe žiadosti uchádzača v neskoršom čase, najneskôr však do 3. septembra 2021, sa
kráti o 20% z celkovej sumy. Po 3. septembri 2021 už poplatky nebudú vrátené.
Pokyny k platbe:
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 2021
Špecifický symbol nájde uchádzač v prevodovom príkaze v e-prihláške (systém ho generuje
automaticky).
Pokyny k platbe zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05
Bratislava, Slovenská republika

