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Oznam o prijímacom konaní na III. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium 
 

Dekan Strojníckej fakulty ŽU v Žiline oznamuje, že v akademickom roku 2018/2019 otvára doktorandské štúdium: 
    denná forma    – 3 roky   /poskytovanie štipendia mesačne á 595,00 €/ 

externá forma  – 4 roky  /platba za akademický rok 1000,-€/  
 

číslo:    študijný odbor                             študijný program 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5.2.5   Časti a mechanizmy strojov     Časti a mechanizmy strojov 
5.2.5   Časti a mechanizmy strojov     Počítačové modelovanie a mechanika strojov 
5.2.7   Strojárske technológie a materiály         Strojárske technológie 
5.2.7   Strojárske technológie a materiály                                                                Technické materiály                                                                               
5.2.7   Strojárske technológie a materiály                                                                Automatizované výrobné systémy                                                                     
5.2.4   Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá    Koľajové vozidlá 
5.2.52 Priemyselné inžinierstvo     Priemyselné inžinierstvo 
5.2.6   Energetické stroje a zariadenia        Energetické stroje a zariadenia 
 

- S NÁSTUPOM od 1. septembra 2018. 
 

Uchádzači o doktorandské štúdium musia byť absolventi II. stupňa vysokoškolského štúdia. 
Obsahové zameranie prijímacej skúšky: odborné znalosti uchádzača na úrovni inžinierskeho štúdia, dôvody pre voľbu 
príslušného študijného programu, vlastná predstava o budúcej vedecko-výskumnej práci (všeobecná rozprava k zvolenej 
téme práce), znalosť cudzieho jazyka. 
 

Poplatok za prijímacie konanie je 20,-€.  
Úhradu poplatku je potrebné uskutočniť prevodom z účtu uchádzača o štúdium III. stupňa  na č. účtu Strojníckej fakulty: 
 

Štátna pokladnica: číslo účtu: 7000269861/8180  
číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861 
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 10233, alebo poštovou poukážkou. 
 
Tlačivo: Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské – tretí stupeň si môžete vyzdvihnúť na dekanáte Strojníckej 
fakulty na Referáte vedy a výskumu BB 202, alebo na internetovej adrese: http://sjf.uniza.sk/ - doktorandské štúdium, kde 
môžete získať aj informácie o vypísaných témach dizertačných prác a študijných odboroch doktorandského štúdia na 
fakulte. 
 

Termín podávania prihlášok a nižšie uvedených dokladov na Referát pre vedu a výskum SjF je: 
 

do 31. mája 2018. 
 

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium sa uskutočnia dňa: 27. 06. 2018 

(presný dátum, hodina a miesto bude zverejnené pri príslušnom študijnom odbore) 
 

* K prihláške na doktorandské štúdium musí uchádzač doložiť: * 

• Životopis; 

• Rámcový projekt k zvolenej téme dizertačnej práce (max. 1-2 strany); 

• Notárom overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní /„Ing., Mgr.“ diplom, vysvedčenie zo štátnej záverečnej 
skúšky/ - absolventom SjF ŽU osvedčí doklady Referát pre vedu a výskum SjF ŽU Žilina; 

• Zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác; 

• Doklady svedčiace o ďalších aktivitách a získaných oceneniach (napr. cena rektora, dekana a pod.); 

• Kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, ústrižok zo šeku) 

•  

                                                                                                     prof. Dr. Ing.  Milan  S á g a                                                                                                              
                                                                                                                  dekan Strojníckej fakulty 

Vybavuje: Muntágová, V. – referentka pre vedu a výskum na SjF 
: 041/5132510, e-mail: viera.muntagova@fstroj.uniza.sk 

http://sjf.uniza.sk/

