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Všeobecné ustanovenia
Na Fakultu stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len FSŠ UKF
v Nitre) sa uskutoční pre akademický rok 2022/2023 prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia iba na
akreditované študijné programy.
Akreditované študijné programy 3. stupňa (doktorandského):
Názov študijného programu

Študijný odbor

FŠ
D/E

T
PhD.

R
3/4

Stredoeurópske areálové štúdiá (1/1) filológia
Teória vyučovania maďarského učiteľstvo a pedagogické vedy
D/E
PhD. 3/4
jazyka a literatúry (1/1)
Vysvetlivky: FŠ - forma štúdia, T ̶ udeľovaný akademický titul, R ̶ dĺžka štúdia v rokoch, D ̶ denná forma, E ̶
externá forma, číselný údaj v zátvorke vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.

•
•

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme sú tri roky, v externej forme štyri roky
a absolventi získajú akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor", v skratke "PhD.";
skratka "PhD." sa uvádza za menom).
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa. Uchádzači o prijatie na študijný program 3. stupňa musia mať ukončené druhostupňové
vzdelanie v príslušnej oblasti.

Článok 1
Podávanie prihlášok na štúdium 3. stupňa štúdia
1. Uchádzač sa hlási na štúdium na fakulte podaním prihlášky do 31. mája 2022. Prihlášku je
možné podať:
˗ tlačenou formou (na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium –
doktorandské – tretí stupeň)
˗ elektronickou formou. UKF preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej
prihlášky. Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:
• vyplní elektronickú prihlášku,
• vytlačí elektronickú prihlášku,
• potvrdí elektronickú prihlášku,
• odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou.
2. V prihláške uchádzač uvedie:
˗ akademický rok 2022/2023,
˗ požadované osobné údaje,
˗ názov fakulty,
˗ názov študijného programu, o ktorý má záujem,
˗ formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
˗ metódu štúdia (prezenčná),
˗ vybranú tému dizertačnej práce a školiteľa,
˗ údaje o absolvovanom magisterskom štúdiu,
˗ na druhej strane prihlášky uvedie prehľad o ďalšom i neukončenom štúdiu na vysokej
škole,
˗ dátum a prihlášku podpíše.
3. Povinné prílohy prihlášky sú:
˗ vlastnoručne podpísaný životopis,
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˗

pre uchádzačov, ktorí ukončili magisterské štúdium pred rokom 2022 ̶ overené
fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia.
˗ pre uchádzačov, ktorí sú v poslednom ročníku magisterského štúdia ̶ originál výpisu
výsledkov štúdia potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných
predmetoch za prvý až predposledný semester štúdia s hodnotením jednotlivých
predmetov; overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní magisterského
študijného programu odovzdajú na Študijnom oddelení FSŠ najneskôr v deň zápisu do
1. ročníka doktorandského štúdia,
˗ doklad o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu nad podpis uchádzača),
˗ projekt k téme dizertačnej práce,
˗ zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác.
4. Ďalšie prílohy prihlášky sú:
˗ doklady o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom,
na ktorý sa uchádzač hlási,
˗ doklad o štátnej jazykovej skúške.
5. Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať v rámci prijímacieho konania, sú
zverejnené na webovej stránke fakulty www.fss.ukf.sk.
6. Uchádzač si môže podať viac prihlášok na štúdium zvolených študijných programov, ale
prostredníctvom vždy samostatnej prihlášky, aj poplatok uhradí uchádzač za každú podanú
prihlášku osobitne. Poplatok po zaevidovaní prihlášky sa ani v prípade neúčasti uchádzača na
prijímacej skúške, ani po stiahnutí prihlášky, nevracia.
7. Študijné oddelenie vráti uchádzačovi prihlášku na doplnenie, ak nebude obsahovať všetky
požadované doklady a informácie.
8. Uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doložia k prihláške posudok vydaný lekárskou
posudkovou komisiou.
9. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú
povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do 1.
ročníka doktorandského štúdia.
O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje:
a) vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo
príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní, ak sa
obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie
predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce; vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní podľa
odseku 1 automaticky, ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená
medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a doklady
podľa odseku 1 sú jej súčasťou,
b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných
odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.
10. Poplatok za prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia pri podaní prihlášky
˗ v tlačenej podobe je vo výške 30,- €,
˗ v elektronickej podobe je vo výške 25,- €.
11. Na FSŠ uchádzač podáva prihlášku na adresu:
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra
12. Poplatok sa uhrádza na:
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Banka: Štátna pokladnica
Účet: IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
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Variabilný symbol:
a) pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky,
b) pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT)
i. 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov
bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu,
ii. 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov
bez bodky a medzier) pri externom štúdiu.
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom
13. Doklad o platbe sa prikladá nalepením na tretiu stranu prihlášky. Prevodný príkaz na úhradu
v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať
výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z
internetového bankovníctva.
14. Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované.

Článok 2
Prijímacia skúška na 3. stupeň štúdia
1. Prijímacie skúšky na tretí stupeň štúdia na študijné programy Fakulty stredoeurópskych štúdií
UKF v Nitre sa konajú podľa Harmonogramu akademického roka v posledný júnový a prvý
júlový týždeň 2022.
2. Nutnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je, aby uchádzač pred nástupom na
doktorandské štúdium:
a) bol zapojený do riešenia aspoň jedného výskumného, resp. kultúrno-edukačného projektu
alebo
b) mal minimálne jednu vedeckú prácu vo vedeckom/odbornom časopise alebo
v recenzovanom zborníku.
3. Hodnotenie prijímacích skúšok v jednotlivých študijných programoch:
a.

Stredoeurópske areálové štúdiá
Názov hodnotenej oblasti a aspekty hodnotenia
Hodnotenie projektu
Originalita, aktualita a význam výskumnej tematiky projektu z aspektu
danej vedeckej oblasti;
Zorientovanie sa z hľadiska domácej a zahraničnej literatúry, resp.
prameňov v danej problematike;
Vhodnosť a uskutočniteľnosť zvolených metód spracovania riešenej
problematiky;
Znalosť odborného jazyka a štýlu danej vednej oblasti;
Pravopisná a formálna úroveň projektu.
Hodnotenie ústnej časti prijímacieho konania
Odborná spôsobilosť študovať vo zvolenom študijnom odbore
Aktívna znalosť jedného svetového jazyka, formou ústneho rozhovoru
Predpoklady a zručnosti uchádzača
Predpoklady na samostatnú tvorivú činnosť
Komunikačné zručnosti
Vedecké a publikačné aktivity uchádzača
Publikačná aktivita
Projektová činnosť
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Maximálny počet bodov za
hodnotenú oblasť
25

20, z toho
10
10
20, z toho
15
5
35, z toho
15
15

Účasť a dosiahnuté výsledky na ŠVOUČ alebo v iných
vedecko-výskumných činnostiach
Maximálny počet bodov
Minimálny počet bodov na prijatie uchádzača

b.

5
100
65

Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
Názov hodnotenej oblasti a aspekty hodnotenia
Hodnotenie projektu
Originalita, aktualita a význam výskumnej tematiky projektu z aspektu
danej vedeckej oblasti;
Zorientovanie sa z hľadiska domácej a zahraničnej literatúry, resp.
prameňov v danej problematike;
Vhodnosť a uskutočniteľnosť zvolených metód spracovania riešenej
problematiky;
Znalosť odborného štýlu a jazyka danej vednej oblasti;
Pravopisná a formálna úroveň projektu.
Hodnotenie ústnej časti prijímacieho konania
Ústna prezentácia projektu
Hodnotenie odpovedí na otázky členov prijímacej komisie
Vedecké a publikačné aktivity uchádzača
Účasť na vedeckých podujatiach, projektoch
Publikačné aktivity
Hodnotenie eseje napísanej počas prijímacej skúšky
Maximálny počet bodov
Minimálny počet bodov na prijatie uchádzača

Maximálny počet bodov za
hodnotenú oblasť
25

15, z toho
10
5
10, z toho
5
5
10
60
42

4. Po pridelení bodového hodnotenia za jednotlivé oblasti prijímacej skúšky a ich sčítaní sa
priradí ku každému uchádzačovi sumárne hodnotenie – celkový výsledok. Podľa celkového
výsledku prijímacieho konania sa vytvorí poradie uchádzačov pre každý študijný program
a formu štúdia tak, že číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najvyššie poradové
číslo získa uchádzač s najnižším počtom bodov pre daný študijný program a formu štúdia.
5. Počty bodov z prijímacieho konania budú zavesené bezodkladne v Akademickom
informačnom systéme (AIS) UKF v Nitre.
Článok 3
Prijímanie uchádzačov na 3. stupeň štúdia
1. O prijatí rozhoduje dekan FSŠ na základe poradia a plánovaných počtov pre jednotlivé študijné
programy a formy štúdia.
2. Dekan fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem
uvedením v prihláške na štúdium. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z
kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolenú formu štúdia môže dekan fakulty prijať na
inú formu štúdia, v ktorej sú voľné kapacity.
3. Uchádzačom o štúdium bude zaslané rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní
od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu
nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske FSŠ UKF v Nitre počas
15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
4. Uchádzač môže podať dekanovi FSŠ žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia, a to do 8 dní
odo dňa jeho doručenia.
5. Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť
informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré mu budú doručené písomnou
formou spolu s rozhodnutím o prijatí.
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6. Osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, a pod.) budú využívané v
súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov len pre potreby prijímacieho konania a nesmú
sa poskytnúť na iné účely.
Záverečné ustanovenia
1. Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023 na
Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prerokoval a schválil
Akademický senát Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
dňa 30.11.2021.

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.
dekanka FSŠ UKF

Ing. Norbert Beták, PhD.
predseda AS FSŠ UKF
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