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Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na doktorandské 

štúdium pre akademický rok 2020/2021 
 

Kritéria pre prijímanie uchádzačov na doktorandské štúdium na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Fakulte managementu sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a pravidlami prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v súlade 

s Vnútorným predpisom č. 20/2017 schváleným Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 až dodatku č. 4. 

• Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 3. stupňa je absolvovanie 

študijného programu druhého stupňa (ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium) 

doložené úradne overeným diplomom a príslušným dodatkom k diplomu, ak bol 

vydaný. 

• Každý uchádzač o štúdium si môže podať iba jednu prihlášku, v ktorej uvedie vybraný 

študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a zvolenú formu doktorandského 

štúdia. 

• Prihláška na doktorandské štúdium musí byť podpísaná uchádzačom o štúdium. 

• Prihláška sa zasiela poštou na adresu fakulty: 

a. Referát doktorandského štúdia, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 

P. O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25, 

b. prípadne osobne cez podateľňu fakulty, 

c. elektronicky cez akademický systém AiS2: 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/intranet/ais/aisn/. 

• Súčasťou prihlášky je overená kópia (magisterského, inžinierskeho) diplomu, 

vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu, životopis v slovenskom jazyku 

a ďalšie doklady v súlade so schválenými kritériami na prijatie na doktorandské 

štúdium. Ak uchádzačovi o štúdium ešte nebol diplom vydaný, môže jeho overenú 

kópiu, ako aj kópiu vysvedčenia o štátnej skúške a kópiu dodatku k diplomu doručiť 

dodatočne. V takom prípade priloží k prihláške potvrdenie zo študijného oddelenia 

fakulty o ukončení 2. stupňa štúdia. 

• Uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na FM UK, predloží kópie dokladov 

o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej 

z fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na FM UK, predloží kópie dokladov 

o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi referátu 

doktorandského štúdia FM UK. 

• K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 

Poplatok za prijímacie konanie uchádzačov zo SR 40 € (v prípade podania elektronickej 

prihlášky 32 €) , zo zahraničia 50 €: 

SWIFT/BIC:SPSRSKBAXXX 

IBAN: SK63 8180 0000 00700 0149 544 

Variabilný symbol: 006 

• Posledný deň podania prihlášky na doktorandské štúdium: 11. 06. 2020 

Fakulta potvrdí prijatie prihlášky a zašle informácie a pozvánku na prijímacie konanie 

najneskôr 14 dní pred termínom konania prijímacej skúšky. 

• Termín konania prijímacej skúšky na doktorandské štúdium: 29. 06. 2020 

(o náhradný termín prijímacej skúšky uchádzač požiada písomne a uvedie dôvody). 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/intranet/ais/aisn/


Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia 

splnenia podmienok na prijatie na štúdium. Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí 

sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje 

prijať na štúdium podľa príslušného študijného programu. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie 

o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi 

fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia o neprijatí. 

 

Akreditované študijné programy 3. stupňa štúdia: 

 

Študijný program Forma štúdia Titul Štandardná dĺžka štúdia v rokoch 

Študijný program manažment 

v študijnom odbore Ekonómia 

a manažment 

D/E* PhD. 3/4 

 

* D – denná forma štúdia, E – externá forma štúdia 

 

Ďalšie kritériá prijatia uchádzačov – občanov Slovenskej republiky na denné a externé 

doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu 

pre akademický rok 2020/2021: 

1. Vypracovanie návrhu projektu budúcej dizertačnej práce vo vzťahu k vybranej téme 

dizertačnej práce v rozsahu max. päť strán s uvedením použitej literatúry ako súčasť 

prihlášky. 

2. Ak uchádzač publikoval, doloženie zoznamu publikačnej činnosti. 

3. Aktívna znalosť anglického jazyka. 

4. Doloženie potvrdenia o účasti na ŠVVČ alebo iných VVČ (ak sa uchádzač zúčastnil). 

5. Absolvovanie prijímacej skúšky (prijímacie komisie hodnotia výsledok prijímacej skúšky 

na neverejnom zasadnutí). 

6. Umiestnenie sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov podľa počtu 

získaných bodov z hodnotenia projektu budúcej dizertačnej práce a z prijímacej skúšky. 

(Pri určení poradia sa prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti 

a na výsledky inej odbornej činnosti, napríklad výsledky v súťažiach študentských 

vedeckých prác a pod.). Uchádzač môže získať maximálny počet bodov – 100, minimálny 

počet bodov potrebných pre prijatie uchádzača – 70. 

 

Tézy na ústne prijímacie skúšky sú zverejnené na webovej stránke fakulty (navigácia: Štúdium; 

Doktorandské štúdium). 

 

Ďalšie kritériá prijímania zahraničných uchádzačov na doktorandské štúdium na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Fakulte managementu pre akademický rok 2020/2021: 

1. Absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia – doložené úradne overeným 

diplomom a dodatkom k diplomu, ak bol vydaný. V prípade absolvovania štúdia v zahraničí 

treba doložiť rozhodnutie o uznaní vzdelania na akademické účely. 

2. Vypracovanie návrhu projektu budúcej dizertačnej práce vo vzťahu k vybranej téme 

dizertačnej práce v rozsahu max. päť strán s uvedením použitej literatúry ako súčasť 

prihlášky. 

3. Ak uchádzač publikoval, doloženie zoznamu publikačnej činnosti. 

4. Aktívna znalosť anglického jazyka. 

5. Absolvovanie prijímacej skúšky (prijímacie komisie hodnotia výsledok prijímacej skúšky 

na neverejnom zasadnutí). 



6. Umiestnenie sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov podľa počtu 

získaných bodov z hodnotenia projektu budúcej dizertačnej práce a z prijímacej skúšky. 

(Pri určení poradia sa prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti 

a na výsledky inej odbornej činnosti, napríklad výsledky v súťažiach študentských 

vedeckých prác a pod.). Uchádzač môže získať maximálny počet bodov – 100, minimálny 

počet bodov potrebných pre prijatie uchádzača – 70. 

 

Uchádzač o doktorandské štúdium, ktorý získal vysokoškolský diplom 2. stupňa 

v zahraničí, predloží: 

a) prihlášku, 

b) životopis, 

c) doklad o uznaní dokladov o vzdelaní na akademické účely vydaný slovenskou vysokou 

školou, respektíve Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Tento doklad slúži ako vysokoškolský diplom 2. stupňa štúdia na území Slovenskej 

republiky na akademické účely. 

http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/ 

 

 

 

 

 

doc. Mgr. Paulína Stachová, PhD. 

predsedníčka AS FM UK, v. r. 

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan FM UK, v. r. 

 

http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/

