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PRAVIDLÁ PRE PRIJÍMACIE POHOVORY 

Čl. 1 

Zloženie komisie 

1. Prijímacie pohovory pre III. stupeň vysokoškolského štúdia sa uskutočňujú ústnou formou pred prijímacou 

komisiou, ktorá pozostáva najmenej z 3 členov odborovej komisie a školiteľov vypísaných tém 

doktorandských prác. Predseda komisie a minimálne ďalší dvaja členovia komisie by nemali byť súčasne 

školiteľmi (konzultantmi) pre témy vypísané na prijímacie konanie v danom študijnom 

programe, v danom akademickom roku. V prípade párneho počtu členov komisie má predseda komisie 2 

hlasy, aby bola zabezpečená jednoznačnosť hlasovania. 

2. Komisiu pre prijímacie skúšky menuje dekan na návrh predsedu odborovej komisie. 

Čl. 2 

Program prijímacieho pohovoru 

1. Program prijímacieho pohovoru pozostáva rámcovo z nasledujúcich bodov: 

– Predstavenie kandidáta – dosiahnuté vzdelanie, jazykové znalosti, doterajšie pôsobenie, študentská 

vedecká a odborná činnosť, vedecko-výskumná a odborná činnosť, pedagogická činnosť a pod. 

– Zhodnotenie predpokladov na štúdium – otázky z lekárskej biochémie a špecifické otázky k téme 

dizertačnej práce  

– Vyhodnotenia výsledkov prijímacej skúšky (neverejné zasadanie) 

– Oznámenie výsledkov prijímacej skúšky kandidátovi 

2. Ak sa na doktorandské štúdium v študijnom programe prihlási viac uchádzačov ako je vypísaných tém, 

určí sa výsledné poradie uchádzačov. Pri určení poradia, komisia prihliada na úroveň predvedených 

vedomostí, na rozsah a kvalitu doterajšej odbornej, prezentačnej a publikačnej činnosti. 

3. O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie úspešného 

uchádzača dekanovi UPJŠ LF. 

4. Súčasťou dokumentácie o zápise je aj schválený individuálny študijný plán doktoranda. 

Čl. 3 

Prijatie uchádzača 

1. Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí uchádzača do 30 dní, odo dňa konania 

prijímacej skúšky. Ak rozhodne o prijatí uchádzača, uvedie vo svojom rozhodnutí aj meno školiteľa a tému 

dizertačnej práce. 

2. Písomné rozhodnutie musí okrem uvedeného obsahovať výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti podať 

žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi do vlastných rúk.  Uchádzač, ktorý dostal 

rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. 

3. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan 

fakulty. 
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