Zásady prijímacieho konania PriF UK na doktorandské študijné programy pre akademický rok 2015/2016

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2015/2016.
V súlade s aktuálnym Študijným poriadkom UK (VP č. 5/2014) dekan vypíše na doktorandské štúdium najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok (posledným možným termínom) aj témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto inštitúcie. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, údaje o školiteľovi, forme štúdia (denná, externá), lehote a mieste na podávanie prihlášok ako aj o dátume prijímacieho konania. Tieto informácie sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty či na webovom sídle fakulty. Témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty a hromadným spôsobom.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa, resp. spojeného študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (§ 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z ). Podmienky prijatia zahŕňajú aj úspešné absolvovanie prijímacej skúšky – ústneho pohovoru (§ 57 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z). 


Prihláška na štúdium a jej formálne náležitosti:
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o doktorandské štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program alebo riadnym vyplnením a podaním elektronickej prihlášky (https://e-prihlaska.uniba.sk/)  prostredníctvom systému AIS s podrobným návodom na adrese http://staryweb.uniba.sk/index.php?id=2662. Tlačená prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive (49 400 2 ŠEVT) v určenom termíne a musí byť podpísaná uchádzačom. 
V prihláške  uchádzač uvedie:
	meno a priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia u cudzincov, miesto narodenia, rodinný stav a miesto trvalého pobytu študenta, pohlavie, miesto pobytu v Slovenskej republike, národnosť, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu a číslo pasu u cudzincov,
	vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
	zvolenú formu doktorandského štúdia (denná alebo externá),

údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej forme, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,
údaje o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási. 
Uchádzač o doktorandské štúdium má právo podať prihlášku na viac vypísaných tém dizertačných prác (aj v rámci jedného študijného programu), za každú z nich však platí poplatok za prijímacie konanie v zmysle Vnútorného predpisu 25/2014. Ďalšie formálne náležitosti prihlášky na doktorandské štúdium sú uvedené v aktuálnom Študijom poriadku UK (VP č. 5/2014)
Prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je:
	životopis,

overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na tej istej fakulte UK, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na inú fakultu UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného oddelenia (v prípade zahraničných uchádzačov overené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (§ 106, ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) spolu s rozhodnutím o uznaní vzdelania vyhotoveným v zmysle Vyhlášky MŠ SR 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní (§ 106, ods. 2 a ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
súpis svojich publikovaných článkov a súpis výsledkov inej odbornej činnosti.
	súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v žiadosti pre potreby prijímacieho konania a zápisu na štúdium,
	kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
	prípadná žiadosť uchádzača so zdravotným postihnutím o určenie formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie
Posledným dňom určeným na podanie prihlášok je 1.6.2015. Elektronické prihlasovanie bude sprístupnené od 1. apríla 2015 do 1. júna 2015. Prihlášky možno podať poštou na adresu: Dekanát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Referát doktorandského štúdia, Mlynská dolina, pav. CH-1, 842 15 Bratislava. V prípade elektronickej prihlášky posiela uchádzač vytlačený a podpísaný dokument spolu s požadovanými prílohami. Na túto adresu podávajú prihlášky aj uchádzači prihlásení na témy dizertačných prác, ktoré vypísala externá vzdelávacia inštitúcia (ústavy SAV). 


Témy dizertačných prác a akreditované doktorandské študijné programy:
Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať v rámci prijímacieho konania, budú podľa zákona  zverejnené  na web stránke fakulty www.fns.uniba.sk (Doktorandské štúdium). 
Akreditované doktorandské študijné programy, v ktorých PriF UK poskytuje doktorandské štúdium v oboch formách štúdia (dennej a externej):
Číslo podskupiny ŠO
Podskupina študijných odborov
Čislo ŠO
Študijný odbor (ŠO)
Študijný program
1.1.
Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
1.1.10.
odborová didaktika
didaktika chémie
4.1.
Vedy o neživej prírode
4.1.11.
chemická fyzika
chemická fyzika


4.1.15.
anorganická chémia
anorganická chémia


4.1.16.
organická chémia
organická chémia


4.1.17.
analytická chémia
analytická chémia


4.1.18.
fyzikálna chémia
fyzikálna chémia


4.1.20.
jadrová chémia
jadrová chémia


4.1.21.
teoretická a počítačová chémia
teoretická a počítačová chémia


4.1.22.
biochémia
biochémia


4.1.26.
inžinierska geológia
inžinierska geológia


4.1.27.
ložisková geológia
ložisková geológia


4.1.30.
aplikovaná geofyzika
aplikovaná geofyzika


4.1.33.
tektonika
všobecná geológia 


4.1.32.
petrológia
petrológia


4.1.33.
tektonika
tektonika


4.1.34.
pedológia
pedológia


4.1.36.
fyzická geografia a geoekológia
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika


4.1.37.
humánna geografia
humánna geografia a demografia


4.1.38.
regionálna geografia
regionálna geografia
4.2.
Vedy o živej prírode
4.2.3.
molekulárna biológia
molekulárna biológia


4.2.4.
genetika
genetika


4.2.5.
zoológia
zoológia


4.2.6.
botanika
botanika


4.2.7.
mikrobiológia
mikrobiológia


4.2.8.
antropológia
antropológia


4.2.9.
fyziológia rastlín
fyziológia rastlín


4.2.10.
fyziológia živočíchov
fyziológia živočíchov


4.2.13.
virológia
virológia
4.3.
Ekologické a environmentálne vedy
4.3.1.
ochrana a využívanie krajiny
ochrana a využívanie prírody a krajiny


4.3.3.
environmentálny manažment
environmentálne plánovanie a manažment


4.3.1. 
ochrana a využívanie krajiny 
environmentálna geochémia


4.3.4.
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
5.2.
Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie
5.2.25.
biotechnológie
biotechnológie


Poplatky spojené s prijímacím konaním pre obe formy štúdia: 
Prihláška na prvý (jeden) študijný program doktorandského stupňa zahŕňa poplatok 30,00 € (v prípade elektronickej prihlášky) resp. 50,00 € (iná forma prihlášky) a za každý ďalší doktorandský študijný program 30,00 € (Vnútorný predpis č. 25/2014 - Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016.
Poplatok za prijímacie konanie je nutné uhradiť najneskôr do termínu odoslania prihlášok prevodným príkazom (alebo peňažným poukazom typu U). Doklad o úhrade (kópia výpisu z účtu alebo ústrižok z peňažného poukazu) prilepí uchádzač na 3. stranu prihlášky.
Údaje pre platbu: 
Názov účtu:  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Banka: 	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK3481800000007000082845
V. symbol:	555	
Pri platbe zo zahraničia je potrebné okrem čísla účtu v tvare IBAN uviesť aj sprostredkujúcu banku, ktorou je: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
SWIFT: SUBASKBX; IBAN: SK3481800000007000082845 
Pri platbe bankovým prevodom sa v správe pre prijímateľa uvádza meno a priezvisko uchádzača o doktorandské štúdium.


Rámcové zásady pre prideľovanie štipendijných miest na doktorandskom štúdiu: 
Koncepciu prideľovania štipendijných miest vyjadrilo svojim uznesením Vedenie PriF UK dňa 5. marca 2013 ako: Rámcové zásady pre prideľovanie štipendijných miest na študijné programy doktorandského štúdia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Počet štipendijných miest pre uchádzačov, ktorí sa prihlásili na témy dizertačných prác vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou, je podmienený pridelenými miestami na jednotlivé ústavy SAV, ktoré sa podieľajú na doktorandskom štúdiu na PriF UK.


Prijímacie konanie na doktorandské štúdium:
Na konanie prijímacej skúšky je stanovený jednotný riadny termín dňa 22.6. 2015. Vo výnimočnom prípade (najmä grantovo poskytnuté štipendijné miesta) môže dekan v súlade s príslušnými právnymi normami zabezpečiť dodatočné prijímacie konanie na doktorandské štúdium so zápisom prijatých uchádzačov 1. februára 2016.
V zmysle príslušných právnych noriem zašle fakulta uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky, pričom mu oznámi aj jej obsahové zameranie. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenúva dekan. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému, ktorú vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, sú členmi prijímacej komisie aj zástupcovia externej vzdelávacej inštitúcie, určení riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie. O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača je vedený zápis, ktorý je súčasťou spisu o prijímacom konaní. Súčasťou tohto spisu je aj záznam o ústnej skúške, ktorý obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti. O výsledku prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je vyhotovená zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie úspešného uchádzača dekanovi. Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty, fakulta zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty zoznam prijatých uchádzačov. 


Ďalšie informácie: 
Ďalšie informácie o možnostiach doktorandského štúdia na PriF UK: 
Bc. M. Okoličányová, Referát DŠ, č. tel.: 02/60296 699, e-mail: okolicanyova@fns.uniba.sk 

