III.9 Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
Požiadavky na prijatie uchádzačov o doktorandské štúdium upravuje Smernica č. 110 - Študijný
poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, článok 2.

ČASŤ II
ŠTUDIJNÁ ČASŤ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Čl. 2
Prijímanie na doktorandské štúdium
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Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa.
Fakulta môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky
s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami
a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber
uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium4a).
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase
overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že
je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň
určený na zápis na štúdium4b).
Dekan príslušnej fakulty vypíše najmenej dva mesiace pred posledným dňom určeným na
podávanie prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci
prijímacieho konania uchádzať. Témy dizertačných prác na návrh školiteľov po
predchádzajúcom súhlase predsedu odborovej komisie alebo SOK schvaľuje dekan. Ak ide
o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto inštitúcie. Pri každej
vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno školiteľa, forma štúdia (denné,
externé), lehota na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania. Témy dizertačných prác
spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske a hromadným spôsobom
podľa osobitného predpisu5.
Uchádzač v prihláške na doktorandské štúdium uvedie:
a) meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, rodinný
stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo študenta a meno, priezvisko
a rodné priezvisko rodiča študenta; u cudzinca aj miesto pobytu v Slovenskej republike,
b) údaje o predchádzajúcom zamestnaní, príp. o súčasnom zamestnaní;
c) vybraný študijný program v študijnom odbore a vybranú tému dizertačnej práce,
d) zvolenú formu doktorandského štúdia.
e) údaje o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti
súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.
K prihláške uchádzač priloží:
a) životopis,
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
c) zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,
d) ďalšie doklady, svedčiace o ďalších odborných a vedeckých aktivitách.
Dekan pozve uchádzača na prijímaciu skúšku najmenej 14 dní pred dátumom jej konania
s oznámením miesta a hodiny jej konania a jej obsahového zamerania.
Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov.
Prijímaciu komisiu tvorí jej predseda a najmenej dvaja členovia, ktorých vymenúva dekan.
Ďalším členom komisie je školiteľ pre vypísanú tému.
V prípade prijímacieho konania uchádzača na tému dizertačnej práce, ktorú vypísala externá
vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj zástupca externej vzdelávacej inštitúcie
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určený štatutárnym zástupcom externej vzdelávacej inštitúcie. Prijímacia skúška sa po dohode
fakulty s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie
za účasti vymenovaných členov prijímacej komisie.
Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní so záverom
„vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určí ich
poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. Pri určení poradia prihliada komisia aj na rozsah
a kvalitu doterajšej odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej
činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých, odborných alebo umeleckých
prác, odborná prax a pod.). Zároveň určí poradie všetkých úspešných uchádzačov.
O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie
úspešného uchádzača dekanovi. Ak ide o tému dizertačnej práce, ktorú vypísala externá
vzdelávacia inštitúcia, musí táto s prijatím uchádzača vysloviť písomný súhlas.
Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí uchádzača do 30 dní odo
dňa konania prijímacej skúšky. Ak rozhodne o prijatí uchádzača, uvedie vo svojom
rozhodnutí aj meno školiteľa a tému dizertačnej práce. Písomné rozhodnutie musí okrem
uvedeného obsahovať výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie
o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia
dekanovi. Ak dekan svoje rozhodnutie nezmení, postúpi žiadosť o preskúmanie rozhodnutia
rektorovi6.
Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium6a).
V súlade s § 59 ods. 4 až 6 zákona o VŠ môže dekan (v prípade celouniverzitných študijných
programov rektor) povoliť zápis doktorandovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného
programu tretieho stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na
inej vysokej škole, ak o to písomne požiada, spravidla pred začiatkom semestra. Predtým si
vyžiada písomné stanovisko garanta študijného programu, na ktorý sa doktorand hlási, ktorý
posúdi doterajší priebeh štúdia a kapacitné možnosti.
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§ 57 Z o VŠ
§ 58 ods. 1 Z o VŠ
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§ 57 ods. 5 Z o VŠ a zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
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