Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
V AKADEMICKOM ROKU
2020/2021
Termín podania prihlášky do:

29.05.2020

Termín prijímacích skúšok:

bude dodatočne upresnený (v termíne od 22.6.2020 do 26.06.2020)

V rámci prijímacieho konania budete vykonávať prijímaciu skúšku z nasledujúcich predmetov:
•
•

neslovanský jazyk (angličtina, nemčina, francúzština)
odborný pohovor

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Študijného poriadku FEE TU vo Zvolene č. R-4050/2015 – 97/2015/DFEE sa prijímacie konanie
uskutoční formou písomnej previerky jazykových schopností uchádzača a odborného pohovoru, ktorý je
zameraný na schopnosť uchádzača absolvovať doktorandské štúdium v súvislosti so zvoleným študijným
odborom, resp. študijným programom. V rámci prijímacieho konania sa zohľadnia aj odborné a vedecké
aktivity uchádzača v zmysle kritérií fakulty na prijímacie pohovory pre akademický rok 2020/2021.
K prihláške uchádzač priloží:
• životopis
• overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej
skúške, dodatok k diplomu) – uchádzači, ktorí končia II. Stupeň VŠ v tomto roku, dodajú
doklady po promóciách (najneskôr do dňa prijímacích skúšok)
• zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác
• rámcový projekt k téme dizertačnej práce
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
• špecifikáciu svetového cudzieho jazyka (v ktorom absolvuje jazykový test na prijímacej skúške)
Poplatok za prijímacie konanie:

40 € - len papierová prihláška
35 € - elektronická prihláška

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000271101/8180
IBAN: SK1981800000007000271101
BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronických prihláškach číslo generované systémom)
Konštantný symbol: 179
Informácie o štúdiu: Ing. Alena Dorotová
e-mail: alena.dorotová@tuzvo.sk
č. tel: 045/ 5206 521
Informácie o štúdiu na ÚEL SAV (externá vzdelávacia inštitúcia) – Ing. Miroslav Blaženec, PhD.
e-mail: blazenec@ife.sk
Upozornenie: V zmysle §54 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa môže uchádzač o doktorandské štúdium prihlásiť na jednu z vypísaných tém v študijnom programe. Poplatok za
prijímacie konanie sa nevracia!
Tlačivo pre prihlášku na doktorandské štúdium je nové - predpísané MŠ SR: "Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské
- tretí stupeň". Je k dispozícii v špecializovaných predajniach tlačív (ŠEVT) alebo na internete, elektronická prihláška na stránke
Technickej univerzity vo Zvolene - https://fee.tuzvo.sk/prijimacie-konanie. Ústrižok o zaplatení poplatku prosíme nalepiť na
vyhradené miesto na prihláške.

