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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Fakulta verejnej správy 

 

Podmienky  

prijatia na tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 3.1.7. verejná politika a verejná 

správa na akademický rok 2016/2017 

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom  odbore 3.1.7 „verejná politika 

a verejná správa“ je úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom  odbore „verejná 

politika a verejná správa“ alebo v príbuznom odbore (politológia, sociológia, právo,  ekonómia). Ďalšou  

podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 

 

Termín podania prihlášok a konania prijímacích skúšok: 

Termín podania prihlášok:                                        do 30. 4. 2016 

Termín konania prijímacej skúšky:                           6. 7.  2016 o 9:00 hod. 

 

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných 

prác, o ktoré sa môže uchádzač v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je 

určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu z vypísaných tém.  

Prijímacia skúška obsahuje: 

a) prezentáciu písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom  

b) odbornú ústnu skúšku z predmetu „verejná správa v demokratickom štáte“ v rozsahu, ktorý je stanovený 

v magisterskom štúdiu študijného programu „verejná správa“ akreditovaného v študijnom odbore 

„verejná politika a verejná správa“ 

   

 Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá stanoví celkové bodové hodnotenie 

prijímacej skúšky a na jeho základe určí poradie uchádzačov spolu s návrhom na prijatie, resp. neprijatie na 

doktorandské štúdium. Uchádzači odporúčaní na prijatie musia získať požadovaný počet bodov z obidvoch 

častí prijímacej skúšky. Ak sa na jednu tému dizertačnej práce prihlásia viacerí uchádzači, komisia určí ich 

poradie podľa úspešnosti na prijímacej skúške osobitne na dennú a externú formu štúdia pri zohľadnení 

ďalších odborných a vedeckých kvalít ( účasť a výsledky v rámci ŠVOČ, publikačné výstupy a pod.).   

Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých 

v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. 

Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi uvedie tému 

dizertačnej práce, školiteľa, školiace miesto, dobu štúdia a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho 

výkonu. 

Zloženie prijímacej komisie  určí dekan fakulty na základe návrhu garanta doktorandského 

študijného programu, ktorý prerokovala a schválila odborová komisia. Do komisie môže byť so súhlasom 

predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil. 

 

Počet študentov, ktorých UPJŠ FVS plánuje prijať v akademickom roku 2016/2017 

Denná forma štúdia:                          podľa pridelených miest 

Externá forma štúdia:                        podľa záujmu uchádzačov  a kapacity školiteľov 

 

Denná forma štúdia je finančne zabezpečená štipendiom  (9. platová trieda 1. platového stupňa 

stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl. Po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky doktorandovi 

prináleží štipendium v 10. platovej triede a v 1. platovom stupni) 

Externá forma štúdia je spoplatnená a výšku školného za externé štúdium 3. stupňa vysokoškolského 

štúdia stanovuje Rozhodnutie rektora o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách 

nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2016/2017 na UPJŠ v Košiciach.    

 

 
Schválil Akademický senát FVS UPJŠ dňa ................................... 

 

 

                                                                                                    doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 

                                                                                                                      dekanka 


