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INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM SO 

ZAČIATKOM ŠTÚDIA V   AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 

 

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania. Môžu sa ho zúčastniť 

absolventi magisterského štúdia. Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na 

samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené 

na súčasnom stave vedeckého poznania a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju 

vedeckého poznania vo svojom odbore. Vzhľadom na tieto ciele kladie doktorandské štúdium 

na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť 

efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)  

Študuje sa v dennej a externej forme. Denný študent sa stáva členom príslušnej katedry, má 

vyučovací úväzok a plní aj ďalšie úlohy v oblasti vedy a výskumu.  Externý študent pracuje 

na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na fakultu. Denná forma 

doktorandského štúdia trvá 3 - 4 roky, externá 4-5 rokov (podrobnejšie nižšie).  

Doktorandské štúdium prebieha kreditovou formou. V každom školskom roku je doktorand 

povinný získať stanovený počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, publikačnú 

činnosť a ďalšie aktivity. Ďalšie, dôležité podrobnosti o doktorandskom štúdiu je možné nájsť 

na :   

http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/ 

http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy/ 

http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-uchadzacov/ 

 

Začiatkom marca uverejní fakulta na webovej stránke doktorandského štúdia témy 

dizertačných prác spolu s menom školiteľa a ďalšími informáciami o spôsobe podávania 

prihlášok, o prijímacích pohovoroch, ich priebehu a hodnotení. Uchádzač/ uchádzačka si 

vyberie jednu tému, ktorú uvedie vo svojej prihláške. Dizertačnú prácu, teda, bude robiť 

u školiteľa, ktorý danú tému vypísal.   

 

Akreditované študijné programy :  
 

1. Predškolská a elementárna pedagogika         (denné 3 ročné, externé 4 ročné)   

2. Špeciálna pedagogika  *                                (denné 3 ročné, externé 4 ročné)       

3. Logopédia   *                                                 (denné 4 ročné, externé 5 ročné)     

4. Sociálna práca *                                             (denné 3 ročné, externé 4 ročné)   

5. Didaktika umelecko výchovných   

predmetov                                                       (denné 3 ročné, externé 4 ročné)  

6. Didaktika cudzích jazykov  a literatúr *         (denné 3 ročné, externé 4 ročné)  

7. Didaktika dejepisu                                          (denné 3 ročné, externé 4 ročné)  

8. Románske jazyky a kultúry *                          (denné 3 ročné, externé 4 ročné)  

 

Podávanie prihlášok :    do druhej polovice mesiaca máj ( presný termín bude uvedený na 

stránke PdF UK) 

Poplatok za prijímacie pohovory : 80 eur  

http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/
http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy/
http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-uchadzacov/


Termíny  prijímacích pohovorov :  

- prvý termín prijímacích pohovorov :  22.6. 2016 – 29.6.2016  

- druhý termín prijímacích pohovorov :  24.8.2016 – 26.8.2016  

 

Vypísanie tém dizertačných prác 

Pedagogická fakulta vypisuje témy dizertačných prác minimálne 3 mesiace pred konaním 

prijímacej skúšky a uverejňuje ich s podrobnými pokynmi na webovej stránke fakulty. Témy 

dizertačných prác stanovujú školitelia v spolupráci s predsedami odborových komisií 

a vedúcimi pracovísk (ústavov a katedier).  

 

Kritériá prijatia 

Na štúdium je sa môže hlásiť študent- absolvent magisterského štúdia v totožnom alebo 

podobnom študijnom odbore/programe. K prijímacej skúške študent vypracuje projekt 

výskumu, ktorý obsahuje spravidla časti teoretické východiská, ciele výskumu, výskumné 

otázky, metódy výskumu atď. Na doktorandské štúdium sa prijímacie pohovory vždy 

realizujú.  

Skúška sa skladá z pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme a otázok o 

projekte výskumu, ktorý uchádzač predložil k svojej prihláške. Súčasťou prijímacej skúšky je 

písomný preklad odborného textu z cudzieho jazyka do slovenčiny. Ak uchádzač predložil 

doklad o štátnej skúške z cudzieho jazyka, nie je z cudzieho jazyka skúšaný.  

 

V  programoch označených * budeme poskytovať študijné programy aj v cudzom jazyku a to 

nasledovne :  

Špeciálna pedagogika  *                                     - anglický jazyk, český jazyk                       

Logopédia   *                                                      - anglický jazyk  

Sociálna práca *                                                  - anglický jazyk  

Didaktika cudzích jazykov  a literatúr *             - anglický jazyk a nemecký jazyk  

Románske jazyky a kultúry *                             - anglický jazyk  

 

 


