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Všeobecné informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium 
 

Doktorandské štúdium je tretím – najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. 

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. 

Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého 

poznania a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. 

Vzhľadom na tieto ciele kladie doktorandské štúdium na študenta veľké časové nároky, 

vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu.  

Po absolvovaní získa študent titul philosophiae doctor (PhD.) 

 

Doktorandské štúdium prebieha kreditovou formou. V každom akademickom roku 

je doktorand povinný získať stanovený počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, 

publikačnú činnosť, v prípade doktorandov denného štúdia aj za pedagogickú činnosť a ďalšie 

aktivity v zmysle Vnútorného predpisu č. 8/2015 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „študijný poriadok“)  

a v súlade   so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách). 

 

V súlade so študijným poriadkom dekan fakulty vypíše najmenej dva mesiace  

pred termínom podávania prihlášok aj témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci 

prijímacieho konania uchádzať. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného 

programu, meno, priezvisko a tituly školiteľa, forma štúdia (denná, externá), lehota a miesto 

na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania, podmienky prijatia, spôsob overovania 

podmienok ich splnenia, forma a rámcový obsah prijímacej skúšky a spôsob vyhodnocovania 

výsledkov. 

Vyššie uvedené informácie sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty či na webovom 

sídle fakulty.  

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je v zmysle § 56 ods. 3 

zákona absolvovanie študijného programu druhého stupňa, resp. spojeného študijného 

programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Ďalšou podmienkou 

prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky – ústneho pohovoru v zmysle § 57 ods. 3 

zákona.  

 

Akreditované študijné programy a predpokladané počty prijatých 

v jednotlivých študijných programoch  
 

Denná a externá forma štúdia v slovenskom jazyku 

Podskupina 

študijných 

odborov 

Študijný odbor 

(ŠO) 

Študijný 

program 

Forma 

štúdia 
Dĺžka štúdia  

v rokoch 

Predpokladaný 

počet prijatých 

Humanitné vedy evanjelická teológia 
evanjelická 

teológia 
denná 3 1 

Humanitné vedy evanjelická teológia 
evanjelická 

teológia 
externá 4 5 

Externá forma štúdia je v zmysle § 92 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

o vysokých školách“) spoplatnená. 
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Denná a externá forma štúdia v anglickom jazyku 

Podskupina 

študijných 

odborov 

Študijný odbor 

(ŠO) 

Študijný 

program 

Forma 

štúdia 
Dĺžka štúdia  

v rokoch 

Predpokladaný 

počet prijatých 

Humanitné vedy evanjelická teológia 
evanjelická 

teológia 
externá 4 5 

Štúdium v anglickom jazyku je v obidvoch formách štúdia v  zmysle § 92 ods. 4 a 8 

zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) spoplatnené. 

 

Prihláška na štúdium a jej formálne náležitosti 
 

Termín podania prihlášky na štúdium:         do 26. mája 2017 

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o doktorandské štúdium začína doručením jeho 

písomnej prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. 

Prihlášku na doktorandské štúdium si uchádzač podáva elektronicky cez akademický 

informačný systém AIS2 (https://e-prihlaska.uniba.sk/).  

Podrobný postup nájdete na webovej stránke fakulty 

http://www.fevth.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/  

Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s nižšie 

uvedenými  povinnými prílohami doručí na EBF UK v Bratislave. 

 

Povinné prílohy k prihláške na doktorandské štúdium: 

 overené kópie dokladov o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa (diplom, 

dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS), v prípade, že ste absolvent študijného odboru 

a nemáte dodatok k diplomu, prosíme predložiť výpis študijných výsledkov (v prípade 

zahraničných uchádzačov overené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou 

vysokou školou v zmysle § 106, ods. 5 zákona spolu s rozhodnutím o uznaní vzdelania 

vyhotoveným v zmysle Vyhlášky MŠ SR 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní 

dokladov o vzdelaní v zmysle § 106, ods. 2 a ods. 4 zákona) 

 životopis  

 rámcový projekt k téme dizertačnej práce 

 súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti 

 

Len správne vyplnená, uchádzačom podpísaná a načas zaslaná prihláška bude oficiálne 

zaregistrovaná. 

 

Prihlášku možno podať poštou alebo osobne na adresu:  

Evanjelická bohoslovecká fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

dekanát 

Bartókova 8 

811 02 Bratislava  

 

 

 

 

 

 

https://e-prihlaska.uniba.sk/
http://www.fevth.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/
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Poplatky spojené s prijímacím konaním  
 

Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku:   55 € 

Poplatok za prijímacie konanie v anglickom jazyku:   90 € 

 

IBAN:      SK2281800000007000084613 

Variabilný symbol:     005 

Ďalšie údaje:   (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby – 

„prijímačky“ a meno uchádzača) 

  

V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť aj nasledovné údaje: 

 

Swiftová adresa banky:                                 SUBA SK BX 

Názov a adresa sprostredkujúcej banky:       Všeobecná úverová banka, a.s., 

                                                                       Mlynské Nivy č. 1, 829 90 Bratislava 

Názov príjemcu:                                            UK v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká       

                                                                       fakulta,  

                                                                       Bartókova 8, 811 02 Bratislava 

 

Témy dizertačných prác  

 

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať v rámci prijímacieho konania, budú 

podľa zákona  zverejnené  na web stránke fakulty www.fevth.uniba.sk v sekcii doktorandské 

štúdium. 

Podmienky prijatia, spôsob overovania ich splnenia, forma a rámcový obsah prijímacej 

skúšky je pri všetkých vypísaných témach dizertačných prác totožný a je uvedený 

Podmienkach prijatia, spôsobe overovania podmienok ich splnenia, forme a rámcovom 

obsahu prijímacej skúšky. 

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 
 

Termín prijímacieho konania:    27. jún 2017 

Termín náhradného prijímacieho konania:1  7. júl 2017 

 

Na konanie prijímacej skúšky je stanovený jednotný riadny termín dňa 27. 6. 2017. V zmysle 

príslušných právnych noriem zašle fakulta uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku 

najneskôr 14 dní pred termínom konania prijímacej skúšky, pričom mu oznámi aj jej 

obsahové zameranie. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje  

pred prijímacou komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých  

na návrh predsedu odborovej komisie vymenúva dekan. Pri určení poradia prijímacia komisia 

prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti 

uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti. O výsledku prijímacej skúšky  

na doktorandské štúdium je vyhotovená zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie 

úspešného uchádzača dekanovi. Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej 

                                                 
1 Náhradný termín skúšky v zmysle čl. 5 ods. 3 študijného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť 

dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada. 

 

http://www.fevth.uniba.sk/
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komisie dekana fakulty, fakulta zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej výveske 

fakulty zoznam prijatých uchádzačov.  

 

 

Podmienky prijatia, spôsob overovania podmienok ich splnenia,  

forma a rámcový obsah prijímacej skúšky 

 
Podmienky prijatia 

 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

 predloženie rámcového projektu dizertačnej práce 

 úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru na odbornú problematiku blízku 

zvolenej téme dizertačnej práce – časť predloženého projektu je prezentovaná 

v cudzom jazyku (angličtina, nemčina) 

 

Spôsob hodnotenia v prijímacej komisii pre doktorandské štúdium 

 

Uchádzač o doktorandské štúdium je v prijímacom konaní hodnotený podľa nasledovných 

kritérií: 

 

Kritérium Bodové 

hodnotenie 

Rámcový projekt dizertačnej práce 50 bodov 

Prezentácia predkladaného projektu vo svetovom jazyku (angličtina, 

nemčina) 

15 bodov 

Znalosti aspoň jedného z klasických a biblických jazykov (gréčtina, 

hebrejčina, latinčina) na úrovni magisterského štúdia poskytovaného 

na EBF UK v Bratislave 

10 bodov 

Publikačná činnosť, odborné ocenenia, akademické ocenenia a pod. 10 bodov 

Vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) 
2 15 bodov 

 

Výsledný bodový zisk uchádzača je priemerom počtu bodov udelených jednotlivými členmi 

komisie. Uchádzač je v prijímacom konaní úspešný, ak získa minimálne 60  

zo 100 možných bodov.  

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018 

a spôsob hodnotenia prijímacej skúšky na doktorandské štúdium boli prerokované a prijaté  

na zasadnutí VR EBF UK v Bratislave dňa 16. február 2017 a schválené AS EBF UK  

v Bratislave  dňa 15. marca 2017.  

                                                 
2 Komisia pridelí pomerný počet bodov uchádzačom, ktorí počas štúdia dosiahli VŠP v rozsahu od 1,0 – 1,5. 

VŠP nižší ako 1,5 hodnotí komisia nulovým počtom bodov. Počíta sa dosiahnutý VŠP počas spojeného 

magisterského štúdia, resp. v prípade deleného štúdia komisia zohľadní VŠP v bakalárskom a magisterskom 

stupni. V prípade, že študent absolvoval nekreditové štúdium a nie je možné určiť VŠP, posudzuje sa 

analogicky uchádzačov študijný priemer. V prípade absolvovania škôl s iným spôsobom hodnotenia, 

študijný priemer sa na bodové hodnotenie kvalifikujú uchádzači so študijným priemerom, ktorý nie je horší 

ako horných 30% (ako ekvivalent priemeru 1,5 na škále päťstupňového A – Fx hodnotenia) známkového 

hodnotenia platného na danej vysokej škole počas spojeného magisterského štúdia, resp. v prípade deleného 

štúdia komisia zohľadní študijný priemer v bakalárskom ani magisterskom stupni.   

 


