
Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 

II. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOKTORANDSKÉ 

ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023 
PRE EXTERNÚ VZDELÁVACIU INŠTITÚCIU ÚEL SAV, V.V.I., ZVOLEN 

 
Termín podania prihlášky do:    15. augusta 2022 

 

Predpokladaný termín prijímacích skúšok:  05. septembra 2022 (v prípade zmeny – dodatočné info)  

 

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

 

• neslovanský jazyk (angličtina) 

• 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 2022/2023. 

 

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: 35 € - elektronická prihláška (papierovú prihlášku od akademického 

roka 2021/2022 nepoužívame) 

 

Banka: Štátna pokladnica    Informácie o štúdiu: Ing. Alena Dorotová 

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene  e-mail: alena.dorotová@tuzvo.sk 

Účet: 7000271101/8180     č. tel: 045/ 5206 521 

IBAN: SK1981800000007000271101   Informácie o štúdiu na ÚEL SAV 

BIC: SPSRSKBAXXX     (externá vzdelávacia inštitúcia): 

Variabilný symbol: vygenerované systémom UIS   Ing. Miroslav Blaženec, PhD.  

Konštantný symbol: 179     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.  
 

Administratívny poplatok za prijímacie konanie je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho 

konania. Uchádzači ho uhradia poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom a potvrdenie o úhrade pošlú 

spolu s podpísanou prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná. Poplatok za 

prijímacie konanie sa nevracia!  
 

Uchádzači, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zahraničí, doručia aj overenú fotokópiu 

rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií na internetovej 

stránke  Ministerstva   školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR  v   sekcii –  Uznávanie   dokladov  o vzdelaní 

a odborných kvalifikácií zo zahraničia. 

mailto:alena.dorotová@tuzvo.sk
mailto:blazenec@ife.sk
https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

