PRIJÍMACIE KONANIE
na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020
V zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je doktorandský študijný program študijným programom
tretieho stupňa (§ 2, ods. 5), ktorý sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave
vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého
bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy.
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zabezpečuje doktorandské
štúdium na základe priznaných práv MŠ SR v týchto študijných programoch:
cestovný ruch (v slovenskom jazyku, v anglickom/nemeckom jazyku)
ekonomika a manažment podniku (v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku)
financie (v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku)
verejná ekonomika a politika (v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku).
O doktorandské štúdium na EF UMB v jednotlivých študijných odboroch sa môžu uchádzať aj
absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia z iných vysokých škôl, resp. iných študijných odborov.
Doktorandské štúdium je možné študovať dennou formou (3 roky) - pre každý akademický
rok sa predpokladá prijať cca 8 uchádzačov (ovplyvňuje počet určených štipendijných miest) alebo
externou formou (4 roky) - cca 15 uchádzačov (ovplyvňuje voľná kapacita školiteľov).
Denná forma štúdia počas štandardnej doby je finančne zabezpečená štipendiom. V prípade
dennej formy štúdia v študijnom programe uskutočňovaného výlučne v inom ako v štátnom jazyku
uhrádza študent ročné školné v zmysle smernice UMB o školnom platnej na aktuálny akademický rok.
Externá forma štúdia je spoplatnená a výšku školného za externé štúdium 3. stupňa stanovuje
smernica UMB o školnom na aktuálny akademický rok.
Smernica o školnom na UMB v príslušnom akademickom roku je zverejnená na www:
https://www.umb.sk/studium/dokumenty/informacie-o-skolnom.html

Prihláška na doktorandské štúdium
Je možné podať:
- písomnú prihlášku
- elektronickú prihlášku (tlačivo prihlášky a návod na jej vyplnenie sa nachádza na webovej stránke
Univerzity Mateja Bela - https://www.umb.sk/uchadzac/zakladne-infomacie/prihlaska-na-vysoku-skolu.html
Obdobie pre podávanie elektronickej prihlášky je od apríla 2019 do 12. 6. 2019.
V prípade, že uchádzač vyplní elektronickú prihlášku, musí do stanoveného termínu na
prijatie prihlášky, t.j. do 12. 6. 2019 doručiť na fakultu aj vyplnenú prihlášku v tlačenej podobe
vlastnoručne podpísanú spolu s prílohami, ktoré vyžaduje fakulta (nie uvedenými na formulári
prihlášky). Kontaktná adresa: Ekonomická fakulta UMB, referát pre VVČ a DrŠ, ul. Tajovského 10,
975 90 Banská Bystrica.
Výšku
poplatku
za
prijímacie
konanie
a fakturačné
údaje
nájdete
na
http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1334

Prílohy k prihláške, ktoré vyžaduje fakulta:
- uchádzači o dennú formu štúdia
štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
kópia dokladu o úhrade poplatku za PK (45,- €, resp. 42,- €),
notárom overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej
skúške) – absolventi UMB nemusia kópie dokladov overovať,
uchádzač, ktorý získal vzdelanie 2. stupňa v zahraničí (okrem Českej republiky), musí predložiť kópiu
rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní (zákon č. 422/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
https://www.umb.sk/studium/informacie/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html)
výpis výsledkov štúdia za 2. stupeň vysokoškolského štúdia vydaný študijným oddelením vysokej školy,

vrátane váženého študijného priemeru (časť v prihláške „Výpis výsledkov....“ sa preto nevypĺňa),
súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach ak boli
vypracované (bakalárska a diplomová práca sa nezaraďuje do publikovaných prác),
dve písomné odporúčania na doktorandské štúdium od významných vedeckých a pedagogických
osobností (docent, profesor alebo s vedeckou hodnosťou CSc./PhD.), ktoré uchádzača osobne poznajú,
písomný projekt v rozsahu minimálne 3 strán na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce
v 5 exemplároch (pred odovzdaním odsúhlasí projekt svojim podpisom školiteľ, ktorý tému vypísal).

- uchádzači o externú formu štúdia
štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
kópia dokladu o úhrade poplatku za PK (45,- €, resp. 42,- €),
notárom overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej
skúške) – absolventi UMB nemusia kópie dokladov overovať,
uchádzač, ktorý získal vzdelanie 2. stupňa v zahraničí (okrem Českej republiky), musí predložiť kópiu
rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní (zákon č. 422/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
https://www.umb.sk/studium/informacie/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html
súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach ak boli
vypracované (bakalárska a diplomová práca sa nezaraďuje do publikovaných prác),
dve písomné odporúčania na doktorandské štúdium od významných vedeckých a pedagogických
osobností (docent, profesor alebo s vedeckou hodnosťou CSc./PhD.), ktoré uchádzača osobne poznajú,
písomný projekt v rozsahu minimálne 3 strán na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce
v 5 exemplároch (pred odovzdaním odsúhlasí projekt svojim podpisom školiteľ, ktorý tému vypísal).

Témy dizertačných prác

podľa jednotlivých študijných odborov pre každý akademický rok
schvaľujú odborové komisie doktorandského štúdia v marci b. r. Po tomto termíne (spravidla v apríli)
sú témy dizertačných prác zverejnené na www stránke fakulty. Po výbere témy je potrebné osloviť
školiteľa (e-mail: meno.priezvisko@umb.sk) a pripraviť písomný projekt na jej rozpracovanie, ktorý
obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy a predpokladané výstupy.
Upozornenie: na jednu tému dizertačnej práce sa môže prihlásiť len jeden uchádzač.

Prijímacia skúška
Termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium v akademickom roku
2019/2020 je 28. júna 2019.
Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tieto súčasti:
a) písomný test z anglického odborného jazyka,
b) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom,
c) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná
činnosť),
d) priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia.
Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.
Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o dennú formu štúdia:
a) za písomný test z anglického odborného jazyka:
maximálne 20 bodov,
b) za písomný projekt a jeho prezentáciu:
maximálne 60 bodov, z toho:
- za teoretické východiská skúmania:
maximálne 15 bodov,
- za predpokladané ciele:
maximálne 15 bodov,
- za predpokladané metódy skúmania:
maximálne 15 bodov,
- za prezentáciu projektu:
maximálne 15 bodov,
c) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia
(napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného
projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.):
maximálne 10 bodov,
d) za priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia
(známky z predmetov a štátnej skúšky):
maximálne 10 bodov.

Priemerný prospech
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50

Počet bodov
10
9
8
7
6

Priemerný prospech
1,51 – 1,60
1,61 – 1,70
1,71 – 1,80
1,81 – 1,90
1,91 – 2,00

Počet bodov
5
4
3
2
1

Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia obsahuje tieto súčasti:
prezentácia písomného projektu dizertačnej práce - v slovenskom a v anglickom jazyku
(uchádzač zo SR), resp. v českom a v anglickom jazyku (uchádzač z ČR) a v anglickom
jazyku (uchádzač zo zahraničia),
b) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná
činnosť).
Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o externú formu štúdia je 70.
Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o externú formu štúdia:
a) za písomný projekt a jeho prezentáciu:
maximálne 60 bodov, z toho:
- za teoretické východiská skúmania:
maximálne 15 bodov,
- za predpokladané ciele:
maximálne 15 bodov,
- za predpokladané metódy skúmania:
maximálne 15 bodov,
- za prezentáciu projektu:
maximálne 15 bodov,
b) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia
(napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného
projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.):
maximálne 10 bodov.
a)

Pri študijných programoch v anglickom jazyku vykoná uchádzač celú prijímaciu skúšku
v anglickom jazyku.

Časti prijímacej skúšky b) a c) uchádzača o dennú formu štúdia, resp. a) a b)
uchádzača o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou.
Zloženie skúšobnej komisie pre jednotlivé študijné programy určí dekan fakulty na
základe návrhu garanta doktorandského študijného programu, ktorý prerokovala a schválila
príslušná odborová komisia. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný
školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.
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 určí školiace miesto a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto
jeho pracovného výkonu.
Kontaktná osoba: Daniela Gavalcová, referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské
štúdium, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, tel.: 048/446 2141, email: daniela.gavalcova@umb.sk

