
  
 

1) ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY  
 
Kritérium: vážený študijný priemer za doteraz ukončené štúdium (v prípade 1. Bc. = za ukončený ZS) 

Maximálny počet získaných bodov: 20 
 

Bc. stupeň 

1,00 – 1,35 20 

1,36 – 2,35 10 

2,36 – 3,00 0 

Mgr. stupeň 

1,00 – 1,24 20 

1,25 – 1,74 15 

1,75 – 2,14 10 

2,15 – 3,00 0 

PhD. stupeň 

Doktorandi po dizertačnej skúške (tzv. minimovka)  20 

Doktorandi pred dizertačnou skúškou 10 

 
 

2) PLÁN ŠTÚDIA  
 

Kritérium: predložený študijný plán, ktorý chce študent realizovať v zahraničí (platí pre Bc., Mgr. aj PhD.) 

Maximálny počet získaných bodov: 20 

 

ERASMUS+ ŠTÚDIUM: 
 
Študent pri pohovore oboznámi výberovú komisiu so svojím navrhnutým zoznamom predmetov 
(kurzov), ktoré chce absolvovať na zahraničnej vysokej škole 
 

Na základe získaných informácií má jasne stanovený výber predmetov       20 

Vie aké predmety chce študovať, ale nemá ešte získané konkrétne informácie      10 

Študent nemá predstavu o svojej študijnej náplni                                                     0 

 

ERASMUS+ STÁŽ: 
 
Študent pri pohovore oboznámi výberovú komisiu so svojím pracovným plánom, ktorý bude   
absolvovať v zahraničnej inštitúcii 
 

Má presne definovanú pracovnú náplň stáže schválenú zahraničným 
supervízorom v akceptačnom liste 

20 

Približne vie čo bude počas stáže vykonávať, má iba všeobecne formulovaný 
akceptačný list                                                

10 

Bez plánu stáže a akceptačného listu 0 

 
 
 



 
 

3)   JAZYKOVÁ ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV  
       
Maximálny počet získaných bodov: 20 
      

Anglický jazyk 

TOEFL                                       15 

Cambridge Advanced Certificate      15 

IELTS   15 

Cambridge First Certificate               15 

Štátna skúška alebo maturitné vysvedčenie z bilingválneho gymnázia                                 15 

UNIcert II                                           15 

UNIcert III                                          20 

Skúška z odbornej angličtiny študentov doktorandského štúdia     15 

Nemecký jazyk 

GOETHE certifikát                              15 

Štátna skúška alebo maturitné vysvedčenie z bilingválneho gymnázia                                     15 

UNICert II 15 

UNICert III                                           20 

Iné 

Preskúšanie na Katedre jazykov   15 

Prípravný kurz UNICert 10 

 
 

• Študenti, ktorí dosiahli najvyššie pásmo na skúškach TOEFL, IELTS, Cambridge Advanced 
Certificate, GOETHE certifikát získavajú k hodnoteniu + 5 bodov. 
 

• Jazykové  certifikáty,  vydané  vybranými  inštitúciami,  sa  budú  posudzovať  v  zmysle  Prílohy  k 
 vyhláške  Ministerstva  školstva  SR  č.  319/2008  Z.  z. 
 

• Do  úvahy  sa bude brať  len  jeden  doklad,  ktorý  potvrdzuje  najvyššiu  jazykovú  náročnosť 
(body  za  jednotlivé  doklady  sa  nesčítavajú). 

 

• V  prípade tých uchádzačov, ktorí nemajú žiadny z uvedených Certifikátov, rozhoduje výsledok 
jazykovej skúšky absolvovaný na Katedre jazykov PRIF UK. 

 

• Jazykovú skúšku z anglického jazyka nemusia absolvovať tí študenti tretieho stupňa štúdia, ktorí 
ju už vykonali v rámci svojho PhD. štúdia. 

 

• Ak sa jedná o bilaterálnu zmluvu, kde nie je potrebná jazyková skúška (napr. Česká republika) 
študent získava automaticky 10 bodov. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

4)  AKTIVITY  
 
Za viaceré aktivity a ocenenia sa body sčítavajú. 
 

Vedecká činnosť         

Vedecká práca v časopise registrovanom v databázach WOS a SCOPUS1 10 

Vedecká práca v zahraničnom časopise (mimo WOS a SCOPUS)1   7 

Vedecká práca v domácom časopise (mimo WOS a SCOPUS)1     5 

Vedecká práca v zahraničnom alebo domácom zborníku (vrátane zborníka ŠVK)1                                                 5 

Abstrakt v zahraničnom alebo domácom zborníku1   2 

Iné  ? 1,3 

Športová alebo kultúrna činnosť 

Zahraničná súťaž, umiestnenie do 5. miesta4                                                                                                                                                          5 

Domáca súťaž (krajské kolo a vyššie), umiestnenie do 5. miesta4                                                                       3 

Iné ? 3,5 

Ďalšie 

Cena rektora alebo dekana                                     10 

Absolvovanie študentskej mobility v predchádzajúcom období – štúdium/stáž 10 

Kvalita motivačného listu             7 

Členstvo v akademických štruktúrach /Študentská časť AS, ŠRVŠ,.../ 7 

Mimoškolské aktivity /darovanie krvi, dobrovoľníctvo,.../ 5 

1 printscreen z EPC, 2 prehlásenie vedúceho projektu (akceptované budú maximálne 2 projekty) 
3 počet bodov určí ad hoc komisia, 4 písomný doklad, 5 zdôvodnenie zo strany navrhovateľa 
 

 
Pozn.: Pre úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru je nutné získať zo všetkých 4 častí 
(študijné výsledky, plán štúdia, jazyková znalosť a aktivity) súhrnne aspoň 40 bodov. 
 
 
 

V Bratislave dňa 15. 1. 2022 
 
 
 
 

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. 
prodekanka pre doktorandské štúdium  

a zahraničné styky 
    
 
   


