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Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského 

štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický 
rok 2022/2023 

 
Podľa § 56 a 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje Fakulta 
ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len „FEI UJS“) nasledovné podmienky 
prijatia na štúdium študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
(doktorandských študijných programov) v akademickom roku 2022/2023: 
 
Termín podávania prihlášok: do 15. júna 2022 (denná aj externá forma štúdia) 
 

Doktorandské študijné programy FEI UJS v akademickom roku 2022/2023 
 

Študijný program Študijný odbor 
Forma 
štúdia 

Štandardná 
dĺžka štúdia 

Plánovaný 
počet prijatých 

Ekonomika a manažment 
podniku 

8. Ekonómia a 
manažment 

denná 3 roky 21 

Ekonomika a manažment 
podniku 

8. Ekonómia a 
manažment 

externá 4 roky 5 

Teória vyučovania 
matematiky a informatiky 

22. Matematika 
a 18. Informatika 

denná 4 roky 4 

 
Ak je študent prijatý na štúdium v externej forme štúdia, je povinný podľa §92 zákona 
uhrádzať školné v každom začatom roku štúdia, ktorého výšku stanovuje platná smernica 
rektora.  
 
Základná podmienka prijatia na doktorandské študijné programy 
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium podľa § 56 ods. 3 zákona je 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
 
Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské študijné programy 
Podmienkou prijatia na doktorandské študijné programy je úspešné absolvovanie prijímacej 
skúšky. 
Podmienkou prijatia na študijné programy tretieho stupňa sú tiež dokladovateľné schopnosti 
komunikácie vo vyučovacích jazykoch, t.j. v maďarskom alebo slovenskom jazyku. 
Podmienkou na zaradenie na prijímacie skúšky je doručenie podpísanej prihlášky na 
kontaktnú adresu fakulty najneskôr do 6 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie 
prihlášky (t.j. do 23.06.2022) so všetkými požadovanými prílohami: 
- štruktúrovaný životopis, 
- úradne osvedčená fotokópia (len v prípade absolventov iných vysokých škôl) dokladov o 
vzdelaní: diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, 
- návrh projektu dizertačnej práce v 3 exemplároch, 
- zoznam doteraz publikovaných vedeckých a odborných prác k vybranej téme dizertačnej 
práce (len v prípade, ak s tým uchádzač disponuje). 

                                                           

1 V prípade získania ďalších finančných prostriedkov na zabezpečenie štipendia študenta/ov dennej formy 
doktorandského študijného programu, počet prijatých uchádzačov na tieto študijné programy môže byť zvýšený 
v závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov. Rozhodujúce kritérium pri dodatočnom prijatí bude 
poradie uchádzača určené v zápisnici z prijímacieho konania príslušnej prijímacej komisie. 

Univerzita J. Selyeho 

Fakulta ekonómie a informatiky 
Hradná 167/21, P. O. Box 54, 945 01 Komárno 

 

https://www.ujs.sk/documents/vnutorne.predpisy/Skolne_a_poplatky_2022_2023_fin.pdf
https://www.ujs.sk/documents/vnutorne.predpisy/Skolne_a_poplatky_2022_2023_fin.pdf
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Uchádzač v prihláške na štúdium je povinný uviesť: 
 
 
 

a) osobné údaje podľa § 73 ods. 2 zákona,  
b) študijný program, 
c) vybranú tému dizertačnej práce (schválené témy dizertačných prác sú zverejnené na 

webových stránkach fakulty),  
d) zvolenú formu doktorandského štúdia. 

 
 
Podmienky prijatia zahraničných študentov 
Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov 
Slovenskej republiky. V zahraničí získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je 
potrebné uznať. Uznanie dokladov o vzdelaní upravuje § 33-35 a §39 Zákona č. 422/2015 Z. 
z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke 
http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html. 
 
 
Spôsob podania prihlášky na štúdium 
Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, musí však podať samostatnú 
prihlášku zvlášť na každý študijný program a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. 
Uchádzač môže podať prihlášku na štúdium: 
- v elektronickej forme (elektronická prihláška sa podáva prostredníctvom Akademického 
informačného systému UJS, ktorá je dostupná na adrese https://e-prihlaska.ujs.sk. Uchádzač 
je povinný elektronicky podanú prihlášku zo systému vygenerovať, vytlačiť, podpísať a 
doručiť so všetkými požadovanými prílohami na kontaktnú adresu fakulty), 
- v písomnej forme (prihláška v písomnej forme sa podáva prostredníctvom formulára 
„Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň“ určeného Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dostupného na nasledovnej adrese: 
https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-treti-stupen/). 
Podrobné informácie k vyplneniu a podaniu prihlášky sú dostupné na stránke 
http://ujs.sk/sk/prihlaska.html. FEI UJS preferuje prihlášku podanú elektronickou formou. 
 
 
Prijímacia skúška 
Obsahom prijímacej skúšky je preverenie znalosti uchádzača v problematike zvoleného 
študijného programu a prezentácia jeho návrhu projektu dizertačnej práce. Uchádzačovi o 
štúdium je odporúčané ním vypracovaný návrh projektu dizertačnej práce vopred konzultovať 
s vyučujúcim, ktorý vypísal príslušnú tému dizertačnej práce. 
Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou (ďalej len „komisia“), ktorú 
vymenoval dekan FEI UJS. Komisia pri určení poradia uchádzačov prihliada na výsledky a 
pripravenosť uchádzačov, na kvalitu ich návrhu projektu dizertačnej práce, na ich doterajšiu 
odbornú publikačnú činnosť a na výsledky ich inej odbornej činnosti (napr. na doterajšie 
odborné prax a skúsenosti uchádzača, alebo na výsledky v súťažiach študentských 
vedeckých a odborných prác). 
Predseda komisie predkladá v zápisnici o prijímacej skúške poradie uchádzačov o štúdium 
podľa ich umiestnenia na prijímacej skúške dekanovi FEI UJS, ktorý následne rozhoduje o 
prijatí uchádzačov o štúdium na základe tohto poradia. Dekan v rozhodnutí prijatým 
uchádzačom súčasne potvrdí školiteľa. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo 
forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.  
V prípade neprijatia uchádzača na dennú formu doktorandského štúdia pre nedostatok 
miesta, môže fakulta uchádzačovi ponúknuť štúdium na inej forme štúdia (len v prípade 
uchádzačov o študijný program Ekonomika a manažment podniku). 
 
 
Dátum prijímacej skúšky: 
- v prípade študijného programu Ekonomika a manažment podniku: 04. júl 2022 
- v prípade študijného programu Teória vyučovania matematiky a informatiky: 14. júl 2022 

http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html
https://e-prihlaska.ujs.sk/
https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-doktorandske-treti-stupen/
http://ujs.sk/sk/prihlaska.html
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Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy na FEI UJS na akademický rok 
2022/2023 sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi a vnútornými predpismi UJS a 
fakulty, boli schválené uznesením Akademického senátu FEI UJS č. 13/04/2022-2 dňa 
13.04.2022 a nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia. 
 
 
 
 ...................................................... ...................................................... 
 Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. Ing. Zoltán Šeben, PhD. 
 dekan FEI UJS predseda Akademického senátu FEI UJS 


