Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FAPZ SPU v Nitre
v akademickom roku 2020-2021
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FAPZ SPU v Nitre sa uskutočňuje
podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre
a Štatútu FAPZ SPU v Nitre.

I. Podmienky prijatia pre uchádzačov o doktorandské štúdium na FAPZ
1. Absolvovaný II. stupeň vysokoškolského vzdelania.
2. Úplnosť odovzdanej prihlášky na doktorandské štúdium spolu s prílohami,
v stanovenom termíne.
3. Osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške.
4. Vykonanie prijímacej skúšky v zmysle nižšie uvedených podmienok.
5. Uchádzač o doktorandské štúdium na FAPZ je absolventom príslušného alebo
príbuzného študijného programu v rámci akreditácie FAPZ. Podmienky a nároky
kladené na uchádzača sú špecifikované v konkrétnej téme, na ktorú sa uchádzač
prihlásil.

II. Prijímacia skúška, kvantifikácia kritérií uchádzačov
Prijímacia komisia pri jednotlivých uchádzačoch o doktorandské štúdium na prijímacej
skúške vyhodnotí a pridelí body za nasledovné kritériá:
1. Účasť a umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii
a) Za aktívnu účasť na ŠVK (referát resp. prezentácia) sa každému uchádzačovi pridelí
5 bodov. Za pasívnu účasť (abstrakt v zborníku), sa uchádzačovi nepridelia žiadne
body.
b) Za umiestnenie uchádzača na 1. mieste na ŠVK sa pridelí 5 bodov. Každým
umiestnením od 1. miesta nižšie sa bodová hodnota znižuje odpočítaním 2 bodov až
po 3. miesto. Za nižšie umiestnenie sa body neprideľujú.
1. Publikačná aktivita a zahraničné stáže
Podľa kvality publikácií (doložených separátmi) a absolvovanej zahraničnej stáže môže
uchádzač celkovo získať max. 10 bodov.
2. Študijný priemer
Pri uchádzačoch o denné a externé doktorandské štúdium sa prihliada na dosiahnutý
študijný priemer na vysokej škole do priemeru 2,00. Za študijný priemer 2,01 a vyšší
uchádzač nezískava žiadne bodové hodnotenie. Uchádzač môže celkovo získať 40 bodov
pri priemere 1,00. Za každé zvýšenie študijného priemeru naviac o každú desatinu sa
odpočítajú 4 body.

3. Úroveň znalosti svetového jazyka
Od uchádzačov dennej i externej formy doktorandského štúdia sa vyžaduje minimálne
stredne pokročilý stupeň znalosti svetových jazykov podľa požiadaviek vypísaných tém.
Prijímacia skúška zo svetového jazyka pozostáva z 30 bodového testu, ktorý musia
vypracovať všetci uchádzači o doktorandské štúdium. Výnimkou je uchádzač, ktorý
predloží doklad o absolvovaní štátnej skúšky zo svetového jazyka minimálne na úrovni C1.
Takýto uchádzač získa 25 bodov (úroveň C1), resp. 30 bodov (úroveň C2).
4. Úroveň odborných vedomostí vo zvolenej vednej oblasti
Prijímacia komisia formou vedeckej rozpravy preskúma a vyhodnotí úroveň vedomostí
uchádzača vo vednej oblasti témy, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Maximálny počet bodov
za úroveň vedomostí je 20.

III. Vyhodnotenie prijímacej skúšky
1. Vyhodnotenie výsledku prijímacej skúšky prijímacou komisiou
Prijímacia komisia v závere prijímacej skúšky uchádzača vyhodnotí a bodovo
kvantifikuje výsledok prijímacej skúšky. Do protokolu o prijímacej skúške zapíše
odporúčanie komisie na prijatie resp. neprijatie uchádzača na danú tému a poradie
uchádzačov na každú tému.
2. Zoradenie uchádzačov podľa výsledku prijímacej skúšky
Sumárne zoradenie uchádzačov vykoná Vedecko-výskumné oddelenie D-FAPZ.
Uchádzači o doktorandské štúdium budú zoradení podľa celkového počtu získaných
bodov, osobitne denní a externí doktorandi.

IV. Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na DŠ
1. O prijatí resp. neprijatí konkrétnych uchádzačov na doktorandské štúdium rozhoduje
dekan FAPZ. Pri rozhodovaní vychádza najmä z výsledkov prijímacieho pohovoru –
počtu získaných bodov, plnenia kritérií (bod 1-3), závažnosti zvolenej témy, rozvoja
študijných odborov a možností fakulty.
2. Dekan má právo pri prijímaní uprednostniť uchádzačov s lepšími výsledkami, ktorí sú
prihlásení na iné témy.
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Príloha 1
Bodové hodnotenie kritérií uchádzača pre doktorandské štúdium na
FAPZ, 2020/2021
1. Účasť na ŠVK (max. 10 bodov)
a) Aktívna účasť – referát - 5 bodov
b) Umiestnenie na VKŠ
1. miesto - 5 bodov
2. miesto - 3 body
3. miesto - 1 bod
1. Publikačná činnosť a zahraničné stáže (max. 10 bodov)
Článok v karentovanom vedeckom časopise
10 bodov
Článok v nekarentovanom vedeckom časopise
8 bodov
Článok v zborníku z vedeckej konferencie
2 body
Článok v odbornom časopise
1 bod
Zahraničná stáž*
8 bodov
2. Študijný priemer (max. 40 bodov)
Priemer
Počet bodov
1,00
40
1,01 - 1,10
36
1,11 - 1,20
32
1,21 - 1,30
28
1,31 - 1,40
24
1,41 - 1,50
20
1,51 - 1,60
16
1,61 - 1,70
12
1,71 - 1,80
8
1,81 - 1,90
4
1,91 - 2,00
0
3. Úroveň odborných vedomostí (max. 20 bodov)
Úroveň odborných vedomostí sa overí a bodovo kvantifikuje na základe vedeckej
rozpravy na prijímacej skúške.
4. Úroveň znalosti svetového jazyka (max. 30 bodov)
Úroveň znalosti sa overí a bodovo kvantifikuje na základe písomného testu pri
prijímacej skúške.
Schválené v AS FAPZ SPU v Nitre, dňa 30.03.2020
* Zahraničná stáž resp. študijný pobyt musí byť doložený dokladmi a evidovaný na FAPZ,
realizovaný na univerzite alebo výskumnom ústave v min. dĺžke 1 mesiac.
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