Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium)
Schválené Akademickým senátom fakulty 30.11.2012

1. Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho (magisterského)
štúdia.
2. Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené absolvovaním prijímacej skúšky, ktorá
pozostáva z jazykovej a odbornej skúšky. Pri prijímaní uchádzačov sa zohľadňujú aj
výsledky predchádzajúceho štúdia a iné činnosti (aktívna účasť na študentskej vedeckej
konferencii - ŠVK a pod.).
3. Jazyková skúška sa koná spolu s odbornou skúškou pred komisiou. Pozostáva z prekladu
písomného textu z cudzieho jazyka do slovenčiny a prezentovania rámcového projektu k
téme dizertačného projektu (DP) v cudzom jazyku. Výsledky jazykovej skúšky hodnotí
komisia v rozsahu 0 až 20 bodov.
Na štúdium môžu byť prijatí len uchádzači, ktorí úspešne absolvovali aj jazykovú skúšku.
Za úspešné absolvovanie jazykovej skúšky sa považuje získanie minimálne 10 bodov.
4. Odborná skúška pozostáva z ústneho overenia znalostí uchádzača v danej oblasti (téme
DP) a overení jeho predpokladov pre úspešné štúdium v danom odbore.
Výsledky odbornej skúšky hodnotí komisia v rozsahu 0 až 30 bodov.
5. Uchádzač získava body aj za výsledky dosiahnuté v Ing. a Bc. štúdiu podľa celkových
vážených študijných priemerov (VŠP). Spolu môže za výsledky štúdia získať maximálne
40 bodov. Za inžinierske štúdium môže získať max. 25 bodov, za výsledky v Bc. štúdiu
max 15 bodov podľa vzťahov:
Body za Ing. štúdium:

BIng = 50 – 25 · VŠP

(poznámka: pri VŠP = 2 sa prideľuje 0 bodov, pri horšom priemere záporné body)

Body za Bc. štúdium:

BBc. = 25 –10 · VŠP

(poznámka: pri VŠP = 2,5 sa prideľuje 0 bodov, pri horšom priemere záporné body)

V prípade uchádzačov, ktorí absolvovali súvislé 5-ročné štúdium (bez delenia na Bc.
a Ing. štúdium) sa prideľujú body podľa vzťahu:
Bšt = 72 – 32 · VŠP
(Maximálny počet bodov je 40 (pri VŠP = 1). Pri VŠP = 2,25 je počet bodov 0, pri horšom priemere sú
body záporné)

Body za štúdium vypočíta a dodá predsedovi skúšobnej komisie študijné oddelenie.
6. Skúšobná komisia zohľadňuje ďalšie činnosti, a to aktívnu účasť na ŠVK a v iných
súťažiach, alebo medzinárodných študentských konferenciách a tiež publikačnú činnosť
uchádzača. Za tieto činnosti prideľuje body nasledovne:
• Za účasti vo fakultnom kole ŠVK s umiestnením do 3. miesta
– 5 bodov.
• Za účasti v Česko-Slovenskom kole ŠVK s umiestnením do 3. miesta
– 10 bodov.
Poznámka: za jednu prácu sa započítava len jedno umiestnenie (5 alebo 10 bodov).

• Za účasť na medzinárodnom študentskom odbornom podujatí
• Za publikovanie v domácom odbornom časopise
• Za publikovanie v cudzom jazyku
Publikované práce predloží uchádzač skúšobnej komisii.

– max. 10 bodov.
– max. 5 bodov.
– max. 10 bodov.

7. Skúšobná komisia zostaví poradovník uchádzačov v každom študijnom programe.
Poradovník sa zostavuje na základe súčtu bodov za jazykovú skúšku, odbornú skúšku,
výsledky Bc. a Ing. štúdia a ostatné činnosti.
8. O prijatí uchádzača rozhoduje dekan fakulty na základe návrhu prijímacej komisie a na
základe celkového počtu štipendijných miest. Celkový počet štipendijných miest určí
dekan.
9. Štipendijné miesta sa prerozdelia medzi jednotlivé študijné programy nasledovne:
•

90% počtu štipendijných miest podľa výkonov katedier v publikačnej činnosti za
predchádzajúce dva kalendárne roky (váha 0,25), výkonov katedier v oblasti riešenia
grantov za predchádzajúce dva kalendárne roky (váha 0,2), počtu doktorandov po
dizertačnej skúške a v štandardnej dĺžke štúdia k 1.9. predchádzajúceho kalendárneho
roka (váha 0,1), predpokladaného počtu školiteľov k 1.9. aktuálneho kalendárneho
roka (váha 0,45).

•

10% počtu štipendijných miest podľa počtu absolventov 2. stupňa štúdia
v predchádzajúcom akademickom roku

Počet pridelených miest na študijný program zohľadní voľnú kapacitu školiacich
pracovísk.
10. Dekan stavebnej fakulty môže prerozdeliť medzi študijné programy najviac 20% z počtu
pridelených štipendijných miest s cieľom podporiť rozvoj konkrétneho pracoviska. Návrh
prerozdelenia prerokuje na rade garantov
11. Ak sa po prerozdelení štipendijných miest uvoľní na niektorom študijnom programe
pridelené miesto (prijatý uchádzač stratí záujem o štúdium) a nie je možné zabezpečiť
náhradníka z predmetného študijného programu, o pridelení uvoľneného miesta na iný
študijný program rozhodne dekan.
12. Schválením týchto zásad strácajú platnosť Zásady prijímacieho konania na doktorandské
štúdium zo dňa 25. 11. 2011.
V Bratislave 30.11.2012
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
dekan

