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CHCEŠ  ŠTUDOVAŤ NA DOKTORANDSKOM  ŠTÚDIU   NA  PdF UK ? 

NIEKOĽKO  RÁD AKO  POSTUPOVAŤ 

 

1. Prečítajte si základnú informáciu o tom, čo doktorandské štúdium je 

a aké sú jednotlivé termíny pri jeho realizácii  
 

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

 

2. Získajte informácie o akreditovaných študijných programoch  na 

PdF UK  
 

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

programy/ 

 

 

3. Získajte informácie o spôsobe a podmienkach štúdia na PdF UK  
 

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

studentov/organizacia-kreditoveho-sposobu/ 

 

 

      4.  Zvoľte si tému dizertačnej práce 

Témy  dizertačných prác sa aktualizujú  každoročne začiatkom marca a spolu 

s informáciami  o podmienkach prijatia sú zverejnené na webovej stránke fakulty 

v časti -  Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium 

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

Témy dizertačných prác sú zverejnené podľa jednotlivých študijných programov.  

5. Denné verzus externé doktorandské štúdium  

Študenti dennej formy štúdia sú súčasťou pracovísk PdF UK, zúčastňujú sa na ich  

výskumnej a pedagogickej činnosti a súčasne si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú 

z organizácie doktorandského štúdia na PdF UK. 

Študenti externej formy štúdia  ostávajú  pracovať na svojich predchádzajúcich 

pracoviskách a na PdF UK si plnia len povinnosti vyplývajúce z  organizácie 

doktorandského štúdia na PdF UK. 

Počty denných študentov sú obmedzené, vzhľadom na ekonomické  možnosti fakulty, pretože 

prijatým študentom zo svojich prostriedkov musí vyplácať  štipendium.    
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  6.  Finančné  a sociálne  zabezpečenie  doktoranda  

Študenti dennej formy doktorandského štúdia dostávajú od 1.1.2020 štipendium vo 

výške   6. pl. triedy 807,50,- Eur (pred dizertačnou skúškou) a vo výške 940,50  Eur 7. 

pl. triedy (po úspešnom zvládnutí dizertačnej skúšky).   

Študenti PhD. v dennej forme majú právo na ubytovanie v študentskom domove a 

majú tiež nárok na prázdniny v trvaní 40 pracovných dní v akademickom roku.  

Študenti v externej forme štúdia nemajú štipendium, ani možnosť ubytovať sa 

v študentskom domove, v prípade, že  nie sú zamestnancami UK.  

7. Prijímacie pohovory  

Prijímacie pohovory  sa skladajú z:  

- z pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce  

a vzhľadom na študijný program, na ktorý sa uchádzač  prihlásil (u uchádzačov sa 

predpokladajú  teoretické poznatky zo študijného programu na ktorý sa prihlásili),  

- z otázok k projektu výskumu, ktorý uchádzač odovzdá spolu s prihláškou na 

doktorandské štúdium,  

- z písomného prekladu  odborného textu z cudzieho jazyka do slovenčiny 

(podrobnejšie pri každom študijnom programe).   

Veľmi dôležitou časťou prijímacích pohovorov je projekt výskumu, ktorý si študent 

k zvolenej téme dizertačnej práce pripravil.  Pretože  sa hlási na konkrétnu tému, ku 

konkrétnemu  školiteľovi, je možné, po  dohode s nim,  prekonzultovať  si  pohľad na 

danú tému a zameranie výskumu.  

Zároveň je dôležité si uvedomiť, že v rámci prijímacích pohovorov budete mať aj 

otázky z daného študijného odboru, preto  študenti, ktorí absolvovali iné magisterské 

štúdium by sa mali aj na túto časť pripraviť.  

        8. Čo musím splniť pre získanie titulu PhD 

Základné  kritéria určuje vysokoškolský zákon a ustanovenia Vedeckej rady UK.  

Základné kritériá platné pre doktorandov (v dennej aj externej forme) sú: 

• získanie  potrebného počtu kreditov v predpísanej skladbe  (180 resp. 240 podľa 

dĺžky štúdia),  

• aktívna publikačná činnosť,  

• aktívna účasť  pri získavaní   Grantov  UK - len u denných doktorandov, 

• absolvovanie  predpísaných kurzov v danom študijnom programe,  

• úspešné vykonanie dizertačnej skúšky, 

• úspešná obhajoba dizertačnej práce. 

Podrobné informácie o doktorandskom štúdiu nájdete  v Príručke doktoranda v časti – 

Informácie pre študentov doktorandského  štúdia.  


