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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Račianska 59, 813 34 Bratislava 

 

 

Informácia pre  uchádzačov o doktorandské štúdium 

v slovenskom jazyku so začiatkom  štúdia  

v akademickom roku 2021/2022 
 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

 

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania. Môžu v ňom študovať 

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 svojim 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.).  

Pedagogická fakulta UK má akreditované pre študijné programy: 

 

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 cudzích jazykov  a literatúr      (denné 3 ročné, externé 4 ročné)  

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

7. Didaktika umelecko-výchovných predmetov (denné 3 ročné, externé 4 ročné). 

 

V akademickom roku 2021/2022 fakulta  môže otvárať  štúdium  len v týchto 

programoch, ale zároveň si vyhradzuje právo  niektoré študijné programy neotvárať 

každý rok, resp. neprijať  ani jedného študenta na daný študijný program, ak uchádzači 

nesplnia kritéria prijímacích pohovorov.   

 

Externé štúdium je spoplatnené. 

 
Poznámka: Pri programoch označených * poskytujeme aj štúdium v cudzom jazyku v prípade, 

že sa prihlásia najmenej 3 študenti. Tieto študijné programy sú spoplatnené (v dennej aj externej 

forme) sumou 1 000 eur/ akademický rok.   
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Základné informácie :   

Denný študent sa stáva členom príslušnej katedry, má vyučovací úväzok a dostáva štipendium. 

Počet miest denného štúdia je obmedzený a závisí od viacerých faktorov. Externý študent 

pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Pedagogickú fakultu 

UK. Denná forma doktorandského štúdia trvá 3 - 4 roky, externá  4-5 rokov. 

 

Za externé doktorandské  štúdium v akademickom roku 2021/2022 fakulta bude 

požadovať školné vo výške 300 € (za celý akademický rok). 

 

Doktorandské štúdium prebieha kreditovou formou a  v každom akademickom roku je 

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

publikačnú činnosť a ďalšie aktivity. Štúdium sa riadi študijným poriadkom platným v danom 

období na PdF UK, resp. UK, pričom sa zohľadňujú špecifiká tretieho stupňa vysokoškolského 

vzdelania.  

Ďalšie, dôležité podrobnosti o doktorandskom štúdiu je možné nájsť na :   

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

Štúdium sa realizuje v spolupráci so školiteľom - vysokoškolským učiteľom – docentom alebo 

profesorom,  v danom  vednom odbore, ktorého schválila na túto činnosť Vedecká rada 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. 

  

Na ukončenie štúdia a získanie  titulu PhD. je potrebné:  

- získať predpísaný počet kreditov (aj v predpísanej štruktúre), 

- vykonať dizertačnú skúšku (z predpísaných predmetov  podľa jednotlivých študijných 

programov), 

- napísať a obhájiť dizertačnú prácu.  

 

Podrobné informácie o kurzoch v jednotlivých študijných programoch, predmetoch dizertačnej 

skúšky ale aj ďalších povinnostiach študentov  nájdete na stránkach : 

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

https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/legislativa/ 

 

Fakulta v súlade s legislatívnymi predpismi, na webovej stránke doktorandského štúdia 

zverejňuje témy dizertačných prác spolu s menom školiteľa a ďalšími informáciami 

o spôsobe podávania prihlášok a o prijímacích pohovoroch. Uchádzač/ uchádzačka si vyberie 

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

ktorý danú tému vypísal.  Projekt výskumu (pozri Základné informácie o podávaní prihlášok) 

sa bude týkať témy dizertačnej práce, ktorú si  uchádzač vyberie. 

 

Krátke informácie o jednotlivých študijných programoch (garanti a spolugaranti, požadované 

magisterské štúdium, predpoklady pre štúdium) nájdete na stránke: 

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

https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-studentov/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/legislativa/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy/
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Fakulta ponúka v niektorých študijných programoch aj štúdium v cudzom jazyku. Tieto 

študijné programy sú spoplatnené (v dennej aj externej forme) sumou 1 000 eur/ akademický 

rok.  Bližšie informácie nájdete v dokumente   

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Doktorandske_studium/3._Informacie_pre_

uchadzacov/Information_for_foreign_PhD_candidates.pdf 

 

Základné informácie o podávaní prihlášok 

Prihlasovanie na doktorandské štúdium na PdF UK sa realizuje  prostredníctvom :  

elektronickej  a následne  tlačenej  prihlášky s prílohami  (viď nižšie)  

Elektronická prihláška bude k dispozícii  od 15. marca 2021 

na web stránke :   https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do 

Návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/ 

prejsť na III. stupeň štúdia 

Upozornenie : Po vytlačení elektronickej prihlášky je potrebné doložiť všetky nižšie 

uvedené doklady a spolu s prihláškou ich zaslať na adresu  PdF UK.   

Za prihláseného uchádzača sa považuje len ten, kto poslal : 

                1. elektronickú prihlášku (prostredníctvom AIS 2)  a zároveň 

                2. printovú vyhlášku so všetkými prílohami (viď nižšie).  

Prihláška v tlačenej podobe : 

K vytlačenej prihláške ešte uchádzač navyše priloží :  

1) životopis so svojím podpisom, 

2) overenú kópiu rodného listu, 

3) overenú kópiu diplomu magisterského štúdia, 

4) overenú kópiu vysvedčenia (osvedčenia) o štátnej skúške z odboru, 

5) overené vysvedčenie o štátnej skúške z cudzieho jazyka, ak uchádzač takúto skúšku 

zložil, 

6) overenú kópiu diplomu o priznaní akademického titulu (PaedDr., PhDr.),  

7) overenú  kópiu sobášneho listu (u vydatých žien), 

8) potvrdenie o odbornej praxi uchádzača o externú  formu štúdia, 

9) ústrižok  o zaplatení poplatku, resp. bankový prevod  (prilepí na príslušné miesto),   

10) zoznam publikovaných prác alebo súpis výsledkov odbornej činnosti, 

11) projekt svojej dizertačnej práce (výskumu) v dvoch exemplároch v rozsahu 8-10 strán 

(teoretické východiská, ciele výskumu, výskumné otázky, metódy výskumu atď.). 

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Doktorandske_studium/3._Informacie_pre_uchadzacov/Information_for_foreign_PhD_candidates.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Doktorandske_studium/3._Informacie_pre_uchadzacov/Information_for_foreign_PhD_candidates.pdf
https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/
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Súčasťou projektu je zoznam literatúry, ktorú študent preštudoval. Dôraz sa kladie  na 

poznanie zahraničnej literatúry.  

Uchádzači, ktorí skončia štúdium v akademickom roku 2020/2021, zašlú potvrdenie o 

ukončení magisterského štúdia ihneď po vykonaní štátnej skúšky na Oddelenie pre vedu 

a doktorandské štúdium PdF UK. Uchádzači, ktorí budú z akýchkoľvek dôvodov 

realizovať štátne skúšky až v auguste, môžu byť prijatí len podmienečne.   

 

 

Zahraniční uchádzači musia požiadať o uznanie  vysokoškolského 

diplomu. Podrobnejšie informácie nájdete na :  

http://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/uznavanie-

dokladov-o-vzdelani/ 

 

 

Uzávierka podania prihlášky v elektronickej podobe: 

20. máj 2021 
Uzávierka podania  prihlášky v printovej podobe:  

21. máj 2021 
(rozhoduje pečiatka pošty) 

 

UPOZORNENIE:   Elektronickú prihlášku hneď po odoslaní je potrebné vytlačiť, 

pretože po uzatvorení systému to už nie je možné.  

Poplatok za prijímacie konanie:   60  € 

Údaje k platbe:   
Príjemca:   

Názov  Pedagogická fakulta UK v Bratislave 

Adresa 

Šafárikovo nám. 6 P.O.BOX 440, 81499  

Bratislava 

  
Banka príjemcu:   

Názov Štátna pokladnica 

Adresa Radlinského 32, 810 05  Bratislava, Slovakia 

  
BIC/SWIFT SPSRSKBAXXX 

  
Bežný účet SK92 8180 0000 0070 0008 3741 

Variabilný symbol 109 930 

Potvrdenie  o zaplatení poplatku (ústrižok), resp. fotokópia bankového prevodu musí byť 

pripojená  k printovej forme prihlášky.   

 

http://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
http://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
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Na prijímacie skúšky budú pozvaní len uchádzači, ktorí pošlú úplné 

materiály. 

Každý uchádzač sa môže prihlásiť len na jednu z tém uvedených nižšie. 

Téma aj forma štúdia musia byť uvedené na prihláške. 

 

Základné informácie o prijímacej skúške 

Prijímacia skúška pre uchádzačov o doktorandské štúdiu na všetky vysoké školy na Slovensku 

je povinná a sú na ňu pozvaní len uchádzači, ktorí  pošlú úplne materiály.  

Prijímacie skúšky sú plánované v termíne  21.6. – 25.6.2021.  Presný dátum a miesto 

realizácie prijímacieho pohovoru, bude uchádzačom oznámený písomne najneskôr 14 dní 

vopred. Prijímaciu skúšku  nie je možné preložiť na iný termín.  

Prijímacia skúška sa skladá z: 

- pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme a študijnému programu na 

ktorú sa uchádzač hlási, 

- z otázok o projekte výskumu, ktorý uchádzač predložil vo svojej prihláške, 

- zo skúšky z cudzieho jazyka, alebo sa preukážu  štátnou skúškou z cudzieho jazyka. 

Podrobnosti  vzhľadom na jednotlivé študijné programy sú uvedené v tabuľke:  

 

Študijný program jazyk 

Predškolská a elementárna 

pedagogika 

svetový jazyk 

(jazyk anglický, nemecký, francúzsky, 

taliansky, španielsky, ruský) 

Špeciálna pedagogika svetový jazyk  

(jazyk anglický, nemecký, francúzsky, 

taliansky, španielsky, ruský) 

Logopédia svetový jazyk  

(jazyk anglický, nemecký, francúzsky, 

taliansky, španielsky, ruský) 

Didaktika dejepisu  

 

svetový jazyk  

(jazyk anglický, nemecký, francúzsky, 

taliansky, španielsky, ruský) 

Didaktika cudzích jazykov a 

literatúr 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

Sociálna práca svetový jazyk  

(jazyk anglický, nemecký, francúzsky, 

taliansky, španielsky, ruský) 

Didaktika umelecko-

výchovných predmetov 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

 

V prípade mimoriadnej epidemiologickej situácie bude prijímacia skúška prebiehať online 

spôsobom. 
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Ďalšie  informácie  na  mailovej adrese: sufliarska@fedu.uniba.sk. 

 

Prihlášky adresujte na:  

Pedagogická fakulta UK 

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium  

Račianska 59 

813 34 Bratislava. 

mailto:sufliarska@fedu.uniba.sk

