UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA

Na základe návrhu dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej
len „FSV UCM“) a schválenia Akademického senátu FSV UCM (ďalej len „AS FSV“) zo dňa
05. októbra 2015 súhlasím
S DODATOČNÝM PRIJÍMACÍM KONANÍM NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED UCM
BUČIANSKA UL.4/A, 917 01 TRNAVA
Tel.: 033/5565 525
Fax: 033/5565 108
E-mail: fsv@ucm.sk
Web: http://fsv.ucm.sk

Akreditované študijné programy:

FŠ

T

(forma štúdia)

(titul)

európske štúdiá
sociálna politika
verejná politika a verejná správa

D/ E
D/ E
D/ E

Termín podania prihlášky: do 10. decembra 2015
Termín prijímacieho konania: január 2016
Poplatok za prijímacie konanie:
Prihlášku možno podať:
a) poštou na adresu:
b) osobne:

50 €

Študijné oddelenie FSV UCM
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava,
v podateľni UCM v Trnave

Banka:
Štátna pokladnica
Účet:
7000071919/8180
Variabilný symbol: 50007
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN:
SK5981800000007000071919
SWIFT:
SPSRSKBAXXX

R

PP

(dĺžka štúdia) (predp. počet
prijatých uchádzačov)

PhD. 3/ 4
PhD. 3/ 4
PhD. 3/ 4

1/ 5
1/ 5
1/ 10

Školné v študijných programoch externého štúdia:
Na základe opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 13. augusta 2013 č. 2013-6555/36831:15-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného
školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia
uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo
účinnosť 1. septembra 2013, stanovuje rektor UCM v Trnave, na návrh dekana FSV UCM
v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne:
- PhD. študijné programy -

990 € ročne.

Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy:
O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak
majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou
prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe,
vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných
i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné) a potvrdenie o zaplatení
poplatku za prijímacie konanie. V odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobé pôsobenie v praxi
v oblasti výskumu príslušného študijného odboru) sa môže o štúdium uchádzať aj absolventi
študijných programov iných študijných odborov.
Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať výberové konanie, kde uchádzač prezentuje
svoje motívy a predpoklady na štúdium. Základným predpokladom pre prijatie uchádzača na tretí
stupeň vysokoškolského štúdia je prezentácia a obhajoba dizertačného projektu, ktorého úspešnosť
posúdi komisia pre prijímanie na doktorandské štúdium podľa ustanovení Smernice
o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.
Termín prijímacieho konania a témy dizertačných prác budú zverejnené do 20. novembra 2015.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní:
Na fakultu je možné podať prihlášku na rôzne študijné programy a na rôzne formy štúdia (denné
a externé).1
Koordinátor pre zdravotne postihnutých: PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

V Trnave 05. októbra 2015

1

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
rektor UCM

1 prihláška = 1 študijný program a 1 forma štúdia

