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PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
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TERMÍN ZVEREJNENIA PODMIENOK NA PRIJATIE
A ZVEREJNENIA TÉM DIZERTAČNÝCH PRÁC:
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TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK:
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8180 (štátna pokladnica)
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7000066503
Konštantný symbol: 0558
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Adresa: Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov

Prihlášky zasielajte na adresu fakulty:
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
referát pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Študijný odbor
Forma Získaný
Študijný program
štúdia
titul
1.1.5 predškolská
a elementárna pedagogika
predškolská a elementárna
pedagogika
1.1.6 špeciálna pedagogika
špeciálna pedagogika

denná

Dĺžka
štúdia

Plánovaný
počet
prijatých

Poplatok za
akademický
rok

3 roky

3

0 EUR

4 roky

6

350/600* EUR

3 roky
4 roky

1
3

0 EUR
350/600* EUR

PhD.
externá
denná
externá

PhD.

* poplatok pre cudzích štátnych príslušníkov

PODMIENKY PRIJATIA
Rámcové podmienky prijímacieho konania sú určené Študijným poriadkom Prešovskej
univerzity v Prešove z roku 2014, čl. 33.

PRIHLÁŠKA A PRÍLOHY
Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí
stupeň. V prihláške uvedie osobné údaje, názov študijného odboru a programu, vybranú tému
dizertačnej práce, meno školiteľa, zvolenú formu doktorandského štúdia a ostatné požadované údaje
(na konci prvej strany prihlášky treba uviesť cudzí jazyk, v ktorom bude uchádzač prezentovať
svoju úroveň akademickej komunikácie na prijímacej skúške).
Prílohy prihlášky:
 štruktúrovaný životopis,
 úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 súpis publikačných výstupov a iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti,
 rámcový projekt dizertačnej práce s anotáciou v anglickom jazyku,
 potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie.
RÁMCOVÝ PROJEKT DIZERTAČNEJ PRÁCE
Rámcový projekt dizertačnej práce má rozsah max. 5 strán a obsahuje:
 tému výskumu a zdôvodnenie jej výberu;
 základné teoretické východiská problematiky;
 metodologické východiská dizertačnej práce (výskumný problém, typ výskumného problému
(relačný, kauzálny), metodologická preferencia (kvantitatívny resp. kvalitatívny výskum),
výskumné otázky, zdôvodnenie zmysluplnosti výskumu, plánovaný výskumný postup);
 anotáciu v anglickom jazyku;
 prehľad relevantných bibliografických zdrojov.
PRIJÍMACIA SKÚŠKA
Prijímacia skúška má ústny charakter a pozostáva z týchto častí:
 predstavenie rámcového projektu dizertačnej práce (je možná aj powerpointová prezentácia);
 rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému dizertačnej práce;
 skúška z cudzieho (svetového) jazyka – hodnotí sa úroveň akademickej komunikácie uchádzača
formou hovorenej produkcie a hovorenej interakcie (stručné predstavenie doterajších odborných
aktivít uchádzača a projektu dizertačnej práce, dialóg o odbornej problematike atď.).
STANOVENIE OKRUHU A ROZSAHU POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ
U uchádzačov sa predpokladá ovládanie súboru prehĺbených poznatkov z pedagogiky, psychológie
a predmetovej didaktiky (v študijnom odbore 1.1.5) alebo zo špeciálnej pedagogiky,
patopsychológie a špeciálnej didaktiky predmetu (v študijnom odbore 1.1.6), ktoré prevyšujú
požiadavky na štátnu skúšku resp. na rigoróznu skúšku v danom študijnom odbore.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
O doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa môžu
uchádzať absolventi magisterského štúdia v študijnom odbore 1.1.5 predškolská a elementárna
pedagogika, v študijnom odbore 1.1.6 špeciálna pedagogika alebo v príbuznom študijnom odbore
(pozri sústavu študijných odborov na webovej sídle Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády
SR). Charakteristika študijných programov doktorandského štúdia a prehľad jednotiek študijného
programu sú dostupné na webovom sídle Pedagogickej fakulty PU, sekcia Veda a výskum,
Doktorandské štúdium: http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/veda-a-vyskum/doktorandskestudium

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú tvorivú vedeckú prácu. Študent
v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a sám
svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania v danom odbore. Vzhľadom na tieto
ciele kladie doktorandské štúdium na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné
nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní získa študent akademický
titul philosophiae doctor (PhD.)
Študuje sa v dennej a externej forme. Denný študent sa stáva členom príslušnej katedry, má
vyučovací úväzok a dostáva štipendium. Externý študent pracuje na svojom pracovisku.
Doktorandské štúdium prebieha kreditovou formou. V každom akademickom roku je doktorand
povinný získať stanovený počet kreditov za študijnú a pedagogickú činnosť a za tvorivú činnosť v
oblasti vedy.
Zásady doktorandského štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove upravuje Študijný poriadok
Prešovskej univerzity v Prešove z roku 2014, čl. 31 – 46. Informácie o doktorandskom štúdiu na
Pedagogickej fakulte PU sú dostupné na: http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/veda-avyskum/doktorandske-studium

