PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
(doktorandský stupeň)
Adresa: Šrobárova 2, P.O.BOX A-29, 040 59 Košice
Tel.: 055/234 7116
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-studentov/doktorandske-studium/
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/
Termín podania prihlášky do: 31. máj 2021
Predbežný termín prijímacieho konania: jún 2021
Akreditované študijné programy:

















Literárna veda
Literárna veda spoplatnené1
Dejiny filozofie
Dejiny filozofie spoplatnené 1
Britské a americké štúdiá
Britské a americké štúdiá spoplatnené 1
Sociálna psychológia a psychológia práce
Sociálna psychológia a psychológia práce
spoplatnené 1
Sociálna psychológia a psychológia práce
(v anglickom jazyku) spoplatnené 2
Sociálna psychológia a psychológia práce
(v anglickom jazyku) spoplatnené 3
Slovenské dejiny
Slovenské dejiny spoplatnené 1
Politológia
Politológia spoplatnené 1
Integratívna sociálna práca
Integratívna sociálna práca spoplatnené 1
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1. Doktorandský študijný program má právo študovať uchádzač, ktorý absolvoval študijný
program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v danom alebo v súvisiacom odbore na
UPJŠ alebo na inej vysokej škole. V študijnom programe sociálna psychológia a
psychológia práce je podmienkou prijatia absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského
štúdia v odbore psychológia.
2. Dekanka vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na
doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho
konania uchádzať. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno
školiteľa, forma štúdia (denné, externé), lehota na podávanie prihlášok a dátum
prijímacieho konania. Témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa
zverejňujú na úradnej výveske a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu.
Poplatok za externé štúdium: 300 EUR / rok. Platiť výlučne bankovým prevodom!
Nadštandardná dĺžka štúdia bude spoplatnená podľa platného poplatkovníka Filozofickej fakulty UPJŠ.
2 Poplatok za externé štúdium: 5000 EUR / rok. Platiť výlučne bankovým prevodom!
Nadštandardná dĺžka štúdia bude spoplatnená podľa platného poplatkovníka Filozofickej fakulty UPJŠ.
3 Poplatok za externé štúdium: 3750 EUR / rok. Platiť výlučne bankovým prevodom!
Nadštandardná dĺžka štúdia bude spoplatnená podľa platného poplatkovníka Filozofickej fakulty UPJŠ.
1

3. V „Prihláške na vysokoškolské štúdium – doktorandské – tretí stupeň“ uchádzač uvedie:
a) meno a priezvisko, tituly, rodné číslo (dátum narodenia u cudzincov), miesto
narodenia,
b) rodinný stav, miesto trvalého pobytu a národnosť, údaje o vzdelaní a údaje o
predchádzajúcom zamestnaní,
c) vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
d) zvolenú formu doktorandského štúdia.
4. K prihláške uchádzač priloží:
a) životopis,
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve4,
c) súpis svojich publikovaných prác alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti
súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási, príp. posudky o
týchto prácach a činnostiach,
d) rámcový náčrt (projekt) dizertačnej práce,
e) doklad o zaplatení poplatku (bankovým prevodom!) na úhradu nákladov spojených
s prijímacím konaním vo výške 50 EUR (30 EUR elektronická prihláška) za jeden, resp.
všetky študijné programy.
Platobné inštrukcie budú uvedené po podaní elektronickej prihlášky v „eprihlas“
a v prípade podania papierovej prihlášky sa informujte na eva.lengenova@upjs.sk.
V prípade stiahnutia prihlášky na VŠ sa poplatok nevracia.
Prihláseným uchádzačom budú zaslané informácie o prijímacom konaní, prijímacej
skúške najneskôr 14 dní pred jej konaním.
Prihlášky zaslať na adresu: Filozofická fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, P. O. BOX A-29,
040 59, Košice.
5. Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej troch
členov, z ktorých jeden je spravidla školiteľom vypísanej témy dizertačnej práce.
Prijímacia komisia pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých so súhlasom
odborovej komisie vymenúva dekanka. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému,
ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj zástupca
externej vzdelávacej inštitúcie.
6. Prijímacia skúška má ústnu formu a jej obsahom je
a)
rozprava k predloženému projektu týkajúca sa jeho témy, metód riešenia a
predpokladaných výsledkov výskumu (maximálne 50 bodov),
b)
overenie teoretických a metodologických vedomostí uchádzača v príslušnom
študijnom odbore vrátane orientácie v domácej a zahraničnej odbornej literatúre
(maximálne 50 bodov).
7. Prijímacia skúška pre študijný program sociálna psychológia a psychológia práce
(v anglickom jazyku) má ústnu formu, prebieha v anglickom jazyku a jej obsahom je
a) rozprava k predloženému projektu týkajúca sa jeho témy, metód riešenia a
predpokladaných výsledkov výskumu (maximálne 50 bodov),
b) overenie teoretických a metodologických vedomostí uchádzača v príslušnom študijnom
odbore vrátane orientácie v domácej a zahraničnej odbornej literatúre (maximálne 50
bodov).
8. Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní.
Prijímacia skúška sa hodnotí bodovaním, pričom uchádzač môže získať maximálne 100
bodov. Získaný počet bodov je rozhodujúci pre určenie poradia uchádzačov. Uchádzač,
ktorý získa menej ako 60 bodov, na prijímacej skúške nevyhovel.
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Neplatí pre absolventov magisterských študijných programov UPJŠ.

9. O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica, ktorej súčasťou je poradie
uchádzačov podľa dosiahnutého počtu bodov. Komisia predloží návrh na prijatie
úspešného uchádzača dekanke. Ak ide o tému, ktorú vypísala externá vzdelávacia
inštitúcia, uvedená inštitúcia musí s prijatím uchádzača vyjadriť svoj súhlas.
10. Dekanka rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí uchádzača do 30 dní
odo dňa konania prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium bude
uchádzačovi zaslané písomne. Ak dekanka rozhodne o prijatí uchádzača, uvedie vo
svojom rozhodnutí aj meno školiteľa a tému dizertačnej práce. Písomné rozhodnutie musí
okrem uvedeného obsahovať výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti podať žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu
dekanky o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi UPJŠ v Košiciach žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 6 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách.
11. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín
určuje dekanka.

Košice 5. 10. 2020
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
predsedníčka AS FF UPJŠ

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ

