
 

  
 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE 

a 

kolektív riešiteľov projektu 

GRANT MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV č. 1/GMVP/2013 

 

a 

ASOCIÁCIA DOKTORANDOV SLOVENSKA 

 

 

Vám ponúkajú možnosť prispieť do  

 

ZBORNÍKA VEDECKÝCH PRÁC 

 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín zaslania príspevkov: 30.4.2017 

 



Ciele publikácie 

Priniesť poznatky o fungovaní doktorandského štúdia (DŠ) v dennej a externej forme 

na vysokých školách a na Akadémii vied na Slovensku a v Čechách, identifikovať 

jeho silné a slabé stránky z pohľadu doktorandov, školiteľov a vedenia fakúlt 

a univerzít a hľadať riešenia k zlepšeniu aktuálneho stavu.  

 

Tematické okruhy zborníkových príspevkov 

- Silné a slabé stránky DŠ (SWOT analýza), 

- záujem a rozhodovanie vysokoškolákov o DŠ, 

- psychologické súvislosti DŠ (motivácia, kvalita života, psychická záťaž, pracovná 

spokojnosť...), 

- pedagogické a etické súvislosti DŠ, 

- uplatnenie doktorandov po skončení štúdia, 

- vedecká kariéra v akademickom kapitalizme. 

 

Kolektív riešiteľov projektu č. 1/GMVP/2013  

Vedúca projektového tímu:  

Mgr. Jana Lukáčová, PhD. 

 

Personálne zloženie projektového tímu:  

doc. PhDr. Gabriela Platková Olejárová, PhD. 

Mgr. Michaela Hrabovecká, PhD. 

Mgr. Gabriel Baník, PhD. 

Mgr. Peter Oborník, PhD. 

 

Predstavitelia ADS 

 Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

 Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.  

 Ing. Ferdinand Vavrík  

 

 

Prihláška 

Záväznú prihlášku posielajte na e-mail zbornik.ds@unipo.sk do 10.03.2017.  

 

Zasielanie príspevkov 

Príspevky budú prijímané v slovenskom, českom a anglickom jazyku do 30.4.2017. Príspevky 

zasielajte na e-mail zbornik.ds@unipo.sk v elektronickej podobe upravenej podľa formálnych 

požiadaviek a podľa šablóny príspevku. Všetky potrebné informácie nájdete na 

http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/veda-a-vyskum/zbornik.ds/. 

 

Súhlas so zverejnením príspevku na Internete 

Prosíme autorov o zaslanie podpísaného súhlasu so zverejnením príspevku v Digitálnej 

knižnici UK PU v Prešove do 30.4.2017. Je možné poslať buď naskenovaný vytlačený 

a podpísaný dokument na e-mail zbornik.ds@unipo.sk, alebo poštou na adresu: 

 

Inštitút psychológie  

Filozofická fakulta PU  

Ul. 17. novembra č.1 

080 78 Prešov 

Slovensko 

http://www.unipo.sk/public/media/26207/Prihlaska.doc
mailto:zbornik.ds@unipo.sk
mailto:zbornik.ds@unipo.sk
http://www.unipo.sk/public/media/26207/Formalna%20uprava.doc
http://www.unipo.sk/public/media/26207/Formalna%20uprava.doc
http://www.unipo.sk/public/media/26207/Sabl%C3%B3na.doc
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/veda-a-vyskum/zbornik.ds/
http://www.unipo.sk/public/media/26207/Autorsky%20suhlas.doc
mailto:zbornik.ds@unipo.sk


Zborník vedeckých prác bude recenzovaný s kódom ISBN. 

 

Predpokladaný termín zverejnenia elektronického zborníka v Digitálnej knižnici UK PU 

v Prešove na www.pulib.sk  je jún 2017. 

 

Publikovanie príspevku v elektronickom zborníku je bez poplatku. 

 

Kontakt 

Mgr. Jana Lukáčová, PhD. 

Inštitút psychológie FF PU  

Ul. 17. novembra č.1 

080 78 Prešov 

E-mail: jana.lukacova@unipo.sk 

 

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

Asociácia doktorandov Slovenska 

Panenská 29 

81103 Bratislava 

E-mail: katarina.rentkova@gmail.com, ads@ads.sk 

 

http://www.pulib.sk/
mailto:jana.lukacova@unipo.sk
mailto:katarina.rentkova@gmail.com

