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UPRAVENÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA III. STUPEŇ
VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FEM SPU V NITRE PRE
AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA
Doktorandské denné

3 roky

Doktorandské externé

4 roky

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
Študijný program

Forma štúdia

Školné/akad.
rok
denná/externá

denná/externá
denná/externá
denná/externá

Plánovaný
počet
študentov
denná/externá
1/2
1/2
1/2

Ekonomika a manažment podniku (SJ)
Ekonomika a manažment podniku (AJ)
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva
a potravinárstva (SJ)
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva
a potravinárstva (AJ)
Agrárny obchod a marketing (SJ)
Agrárny obchod a marketing (AJ)

denná/externá

1/2

1500/2400

denná/externá
denná/externá

1/2
1/2

0/1500
1500/2400

0/1500
1500/2400
0/1500

Základnou podmienkou prijatia podľa § 56 ods. 3 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých
školách je absolvovanie študijného programu druhého stupňa v tom istom alebo
príbuznom študijnom odbore.
Ďalšie podmienky prijatia sú:
1. úplnosť prihlášky na doktorandské štúdium, kde prílohami k prihláške sú:
 životopis podpísaný uchádzačom
 doklad o vzdelaní na 2. stupni vysokoškolského štúdia

(ďalej len 2. stupeň štúdia) - doloží najneskôr ku dňu zápisu:
a, u dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou v Slovenskej republike alebo
Českej republike sa predloží overená kópia diplomu a kópie vysvedčenia o
štátnej skúške a dodatku k diplomu 2. stupňa štúdia
b, u dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (okrem prípadov
uvedených v bode a) sa predloží overená kópia diplomu a dodatku k diplomu 2.
stupňa štúdia; doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a
doklad o ukončení 2. stupňa štúdia uznaný v SR.



motivačný list
rámcový projekt k téme dizertačnej práce (zahrňuje popis teoretických a
metodologických východísk problematiky zvolenej témy dizertačnej práce (DP)
v rozsahu maximálne 10 strán + uchádzačom predpokladaný postup vypracovania
DP
 vypracovanú prezentáciu k téme dizertačnej práce
 kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
2. a účasť uchádzača na prijímacej skúške v danom termíne.
Termín podania prihlášky je do 12. júna 2020
Termín konania prijímacích skúšok: 22. jún 2020
Podmienky organizovania prijímacích skúšok
Prijatie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou prijímacích skúšok na základe
pozvánky.
2. Prijímacie skúšky sa uskutočnia pred skúšobnou komisiou, ktorá bude najmenej
štvorčlenná. Tvorí ju predseda a najmenej traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva
dekanka fakulty.
Presné zloženie skúšobnej komisie bude stanovené po uzávierke prihlášok. Pohovor sa
bude uskutočňovať buď prostredníctvom online hovoru v deň prijímacej skúšky alebo
osobnou účasťou v deň prijímacej skúšky podľa rozhodnutia dekanky FEM SPU v Nitre.
3. Pri prijímacích skúškach zohľadňuje skúšobná komisia odborné vedomosti uchádzača z
teoretických základov zvoleného študijného programu, predpoklady pre samostatnú vedeckú
prácu a aktivity v študijnej a vedeckej činnosti počas predchádzajúcich stupňov štúdia.
4. Prijímacími skúškami uchádzač preukáže aj schopnosť študovať v cudzom jazyku.
Prijímacia skúška bude realizovaná formou komunikácie v cudzom jazyku k vybranej časti
prezentovaného projektu (bod 5, písm. b)).
5. Obsah prijímacej skúšky:
a. Prezentácia projektu k vybranej téme dizertačnej práce (domáca príprava maximálne
10 minútovej prezentácie pri využití IKT) – cieľ práce, dôvod pre výber témy dizertačnej
práce, predpoklady uchádzača pre výskum danej témy, prehľad literatúry, predbežný návrh
metodiky, spôsoby získavania podkladových údajov a pod.
b. Komunikácia v anglickom jazyku k vybranej časti prezentovaného projektu.
Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené v zmysle § 57
ods.1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov o nasledovné hľadiská: sociálne hľadisko, telesne handicapovaní
uchádzači, záujem zahraničných Slovákov, atď.
6. Skúšobná komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacích skúšok. Ak sa na
prijímacích skúškach zúčastnia viacerí uchádzači o tú istú tému dizertačnej práce, skúšobná
komisia určí poradie úspešnosti uchádzačov podľa výsledku prijímacích skúšok.
1.

V prípade, že sa pre príslušný študijný program vybranými študentmi naplnia počty nad
stanovený normatív, uchádzači sa preradia na študijný program, kde sa normatívne stavy
nenaplnili.
7. O výsledku prijímacích skúšok sa spíše zápisnica, súčasťou ktorej bude prehľad o získaní
bodov za jednotlivé položky, ako aj poradie podľa celkového dosiahnutého počtu bodov.
Zápisnicu s jej prílohami predseda skúšobnej komisie potvrdí svojim podpisom a odovzdá
dekanovi fakulty.
8. Dekanka fakulty do 30 dní od prijímacieho pohovoru rozhodne o prijatí alebo o neprijatí
uchádzača.
Poplatok za prijímacie konanie:
Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijný program III.
stupňa štúdia na FEM pre akademický rok 2020/2021 je:
Prihláška podaná elektronicky a zaslaná v tlačenej forme: 35€
Prihláška zaslaná len v tlačenej forme: 45€
Fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS) 101900
špecifický symbol (ŠS) 101900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom
s identifikáciou Vašej platby.
Prodekanka pre vedu a výskum FEM SPU v Nitre doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
e-mail: zuzana.kapsdorferova@uniag.sk

