Harmonogram zápisov študentov doktorandského štúdia v akademickom roku 2021/2022
(Zápisy sú povinné pre všetkých študentov bez výnimky - aj pre tých, ktorí sa prihlásili na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou)

forma štúdia

ročník

pracovisko

nástup na štúdium (rok)

dátum

čas

miesto

slovenskí doktorandi denná + externá

1.

PriF UK, SAV

2021

2.9.2021 (štvrtok)

od 9.00 hod.

aula B1-1

zahraniční doktorandi denná + externá

1.

PriF UK, SAV

2021

6.9.2021 (pondelok)

miestnosť CH1-3

denná + externá

2.

PriF UK, SAV

2020

7.9.2021 (utorok)

denná + externá

3.

PriF UK, SAV

2019

8.9.2021 (streda)

denná + externá

4.

PriF UK, SAV

2018

9.9.2021 (štvrtok)

5.-7.

PriF UK, SAV

od 9.00 hod.
9.00 - 15.00
hod.
9.00 - 15.00
hod.
9.00 - 15.00
hod.
9.00 - 15.00
hod.

nadštandard denní + externí

9.9.2021 (štvrtok)

miestnosť OVVČaDŠ 101a, 102
miestnosť OVVČaDŠ 101a, 102
miestnosť OVVČaDŠ 101a, 102
miestnosť OVVČaDŠ 101a, 102

*prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je spoplatnené pre všetkých študentov dennej formy, ktorí boli prijatí na štúdium po 1.9.2007 a na štúdium sa aj zapísali
**prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je spoplatnené pre všetkých študentov externej formy štúdia
***pre doktorandov externej formy, ktorí sa zapíšu na štúdium od AR 2011/2012 je štúdium spoplatnené

Vážení doktorandi, dovoľujeme si Vás upozorniť na platný sadzobník poplatkov spojených s ISIC:
Obnovenie platnosti preukazu:
študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC (ISIC) 13 EUR
študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC (NO ISIC) 3 EUR (platia všetci doktorandi, ktorí si nezakúpia známku v hodnote 10 eur)
študenti v externej forme štúdia 3 EUR (platia všetci externí doktorandi)
Poplatok je potrebné uhradiť na účet v tvare IBAN:
SK34 8180 0000 0070 0008 2845, variabilný symbol 399, poznámka: meno a priezvisko doktoranda
názov účtu: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
banka: Štátna pokladnica
Dokladom o úhrade sa preukazujete na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia, referáte doktorandského štúdia, kde Vám bude aktivovaný
preukaz, prípadne vydaná známka!

