
Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na III. stupeň 
vysokoškolského štúdia v študijnom programe  

Integrovaný rozvoj vidieka   
na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

 SPU v Nitre pre ďalšie akademické roky 
 

 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa. 
2. Úplnosť prihlášky spolu s prílohami na doktorandské štúdium. 
3. Osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v danom termíne. V prípade zreteľa hodných 

skutočností  sa prijímacia skúška uskutoční formou online prostredníctvom MS Teams. 
4. Vykonanie prijímacej skúšky v zmysle nižšie uvedených podmienok. 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA 

1. Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.  
2. Školné a poplatky spojené so štúdiom  u študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv,  sa 

riadia ustanoveniami týchto zmlúv.  
3. Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, sa na účely školného 

považuje za občana Slovenskej republiky. 
4. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú 

povinní predložiť „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní“ najneskôr v deň termínu na 
podávanie prihlášky (povinnosť platí aj pre slovenských študentov, ktorí absolvovali 
predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí). 

5. O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje (v zmysle § 33 – 35 Zákona č. 422/2015 Z.z. v platnom 
znení): 

 vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo 
príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, 
ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako 

sú uvedené v predloženom doklade. 

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia pred prijímacou komisiou. Komisia bude zložená z minimálne 3 
členov, pričom jedným z členov komisie je potenciálny  školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce. 
Komisiu na návrh odborovej komisie vymenúva a odvoláva dekan fakulty. 

2. Prijímacie skúšky sa budú konať  z prezentácie projektu k vybranej téme dizertačnej  práce 
v anglickom jazyku a  z predmetu Anglický jazyk. 

3. Uchádzačom o doktorandské štúdium, ktorí absolvovali odbornú štátnu jazykovú skúšku, resp. sú 
držiteľmi certifikátu UNICERT na úrovni C1, resp. IELTS minimálne na úrovni 7,0 bude uznaný 
písomný test a ohodnotený maximálnym počtom bodov. 

4. Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzača zohľadňuje: 
a) odborné vedomosti uchádzača z predmetov tvoriacich teoretický základ zvoleného študijného 

programu,  



b) predpoklady pre samostatnú vedeckú prácu a schopnosti prispievať k rozvoju zvoleného 
študijného odboru, 

c) aktivity vo vedeckej činnosti počas jeho štúdia v predchádzajúcich stupňoch štúdia, 
d) aktívnu účasť a umiestnenie na prvých troch miestach na študentskej vedeckej konferencii, 
e) jazykové znalosti,  
f) prednostne budú vyberaní tí z uchádzačov o externé štúdium, ktorí budú mať skúsenosti vo 

vedeckej činnosti. 
 

Kritériá hodnotenia prijímacích skúšok  

1. Uchádzači budú na prijímacom konaní hodnotení nasledovným bodovým systémom: 

 

Počet pridelených bodov 

Interné štúdium 
min. – max. 

Externé štúdium 
min. – max. 

Prezentácia projektu k téme dizertačnej práce v AJ 0 – 60 b 0 – 60 b 

Anglický jazyk 0 – 20 b 0 – 20 b 

Aktívna účasť  a umiestnenie na prvých troch miestach 
na  študentskej vedeckej konferencii 

1.miesto 10 b 
2.miesto 8 b 
3.miesto 6 b  

účasť 4 b 

1. miesto 10 b 
2. miesto 8 b 
3.miesto 6 b   

účasť 4 b 

Aktívne pôsobenie vo vedecko-výskumnej oblasti 
(autor, resp. spoluautor vedeckej publikácie, ktorá je 
doložená jej fotokópiou) a iné zreteľa hodné 
skutočnosti  

10 b 10 b 

Maximálny počet bodov 100 bodov 100 bodov 

2. Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené  v zmysle     § 57 
zákona o nasledovné hľadiská:  

o sociálne hľadisko,  
o záujem zahraničných Slovákov, 
o regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých 

regiónov pri odvolacom konaní), 
o uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť určí forma prijímacej skúšky a 

spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie. 
3. Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacích skúšok. Ak sa na 

prijímacích skúškach zúčastnia viacerí uchádzači o tú istú tému dizertačnej práce, prijímacia 
komisia určí poradie úspešnosti uchádzačov podľa výsledku prijímacích skúšok. 

4. O výsledku prijímacích skúšok sa spíše zápisnica, súčasťou ktorej bude prehľad o získaní bodov za 
jednotlivé predmety, ako aj poradie podľa celkového dosiahnutého počtu bodov. Zápisnicu s jej 
prílohami predseda prijímacej komisie potvrdí svojim podpisom a odovzdá dekanovi fakulty. 

5. Prijímacia komisia, ako poradný orgán dekana fakulty na základe hodnotenia skúšobných komisií 
a zhodnotenia iných vedeckovýskumných aktivít uchádzačov určí poradie úspešnosti uchádzačov 
na prijímacom konaní.  

6. Dekan fakulty do 30 dní od prijímacieho pohovoru rozhodne o prijatí alebo o neprijatí uchádzača. 

 
 
 
 



 
 
PREDPOKLADANÉ POČTY ŠTUDENTOV, KTORÍ SA BUDÚ PRIJÍMAŤ NA DANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
V DENNEJ, EXTERNEJ, KOMBINOVANEJ FORME  
 

 

 

 

Doktorandské štúdium forma štúdia 
plánovaný počet 

študentov 
školné/akad. rok 

 

Integrovaný rozvoj vidieka denná   2 bezplatné štúdium  

Integrovaný rozvoj vidieka externá 2 1.100 €  


