
Základné informácie 

 

Študijný program: Didaktika dejepisu 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Akademický rok: 2020/2021 

Forma štúdia: denná a externá 

Dĺžka štúdia: 3 / 4 roky 

Metóda štúdia: prezenčná 

Titul absolventov: PhD. 

Informácia o vyučovacích jazykoch: maďarský 

 

Podmieny prijatia 

 

Podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na PF UJS pre akademický 

rok 2020/2021 - Študijný program: Didaktika dejepisu, študijný odbor: 38. Učiteľstvo 

a pedagogické vedy. 

 

PF UJS preferuje prihlášku podanú elektronickou formou. Elektronická prihláška sa podáva 

prostredníctvom Akademického informačného systému UJS a je dostupná na adrese https://e-

prihlaska.ujs.sk.  

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy v niektorom z nasledovných študijných 

programov:  

 Učiteľstvo histórie (jednoodborové štúdium), 

 Učiteľstvo histórie (v kombinácii),  

 Pedagogika. 

 

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium podľa § 57 ods. 3 zákona je absolvovanie 

prijímacej skúšky.  

 

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade 

podania elektronickej prihlášky) na kontaktnú adresu univerzity so všetkými požadovanými 

náležitosťami: životopis, úradne overená kópia diplomu (2. stupňa), úradne overená kópia 

vysvedčenia o štátnej skúške (2. stupňa), úradne overená kópia dodatku k diplomu (2. stupňa), 

zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, návrh projektu dizertačnej práce v 3 

exemplároch.  

 

 

 

 

https://e-prihlaska.ujs.sk/
https://e-prihlaska.ujs.sk/


Prijímacie konanie 

 

Termín podávania prihlášok: do 16. júna 2020 (denná a externá forma štúdia) 

 

Predbežný termín konania prijímacej skúšky: 8. júla 2020 

 

Prijímacia skúška sa koná formou výberového konania pred komisiou.   

 

Obsahom prijímacej skúšky je znalosť príslušnej problematiky zvoleného študijného programu 

a prezentácia projektu dizertačnej práce. 

 

Pri určení poradia uchádzačov o štúdium sa prihliada na kvalitu ich návrhu projektu dizertačnej 

práce, ako aj na doterajšiu odbornú publikačnú činnosť uchádzača a na výsledky jeho/jej inej 

odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác) a pod. 

 

Dekan rozhoduje o prijatí uchádzačov o štúdium na základe odporúčania komisie pre prijímacie 

skúšky.  

 

V prípade neprijatia uchádzača na dennú formu doktorandského štúdia pre nedostatok miesta, 

môže fakulta uchádzačovi ponúknuť štúdium v externej forme doktorandského štúdia.  

 

Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných 

rúk. 

 

 


