Oznam
o prijímacom konaní na doktorandské štúdium
Dekanka Fakulty humanitných vied v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prijímacieho konania na
doktorandské štúdium na akreditovaný študijný program mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom
odbore mediálne a komunikačné štúdiá v nasledovných formách štúdia a s predpokladaným počtom
prijímaných uchádzačov:

denná

3 roky

2

externá

4 roky

2

v nadštandardnej
dĺžke štúdia
750€/akademický
rok

denní doktorandi majú
nárok na štipendium
podľa ustanovení vyššie
2000€/akademický uvedeného zákona o VŠ
rok

Lehota na podanie prihlášky: do 31. mája 2020.

Podmienky prijatia:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom odbore,
 vyplnenie, podpísanie a zaslanie prihlášky na doktorandské štúdium spolu s povinnými prílohami na
adresu:
Fakulta humanitných vied UNIZA, Univerzitná 1, 010 26 Žilina;
 absolvovanie prijímacej skúšky (predpokladaný termín: 13. 7. 2020 – 18. 7. 2020; konkrétny deň bude
dodatočné upresnený). Uchádzač bude pozvaný na prijímaciu skúšku najmenej 14 dní pred dátumom
jej konania s oznámením miesta a hodiny jej konania.
Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky:
 prijímacia skúška je realizovaná ústnou formou,
 rámcový obsah prijímacej skúšky:
a) prezentácia vlastného projektu k zvolenej téme dizertačnej práce. Témy dizertačných prác sú
zverejnené na úradnej výveske fakulty a na www.fhv.uniza.sk;
b) odborná rozprava, pri ktorej musí uchádzač preukázať predpoklady pre samostatnú
vedeckovýskumnú činnosť a dobrú orientáciu vo zvolenom odbore štúdia.
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Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky:
 vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na doktorandské štúdium v
príslušnom študijnom programe vykoná komisia, ktorú vymenuje dekanka fakulty,
 na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku,
 výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe:
a) výsledkov prijímacej skúšky (max. 40 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia
komisia),
b) výsledkov predchádzajúceho štúdia (max. 30 bodov, prideľované podľa VŠP druhého stupňa VŠ
vzdelávania podľa nasledovného rozpisu: VŠP 1-1,25=30 bodov, VŠP 1,26-1,99=20 bodov; VŠP
2-viac=0 bodov),
c) publikačnej a vedeckej činnosti (max. 30 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia
komisia).
Povinné prílohy k prihláške:
1. životopis,
2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (s výnimkou absolventov FHV UNIZA, resp. FPV
UNIZA),
3. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a ďalšie doklady svedčiace o odborných
a vedeckých aktivitách v odbore mediálne a komunikačné štúdiá,
4. vypracovaný rámcový projekt k prihlasovanej téme,
5. doklad o uhradenom poplatku za prijímacie konanie vo výške 20 €, na číslo účtu: SK52 8180 0000 0070
0026 9925,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 10833.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručí uchádzačovi v písomnej
forme na adresu jeho trvalého bydliska uvedenú v prihláške. Prijímacie konanie sa pre uchádzača skončí
vydaním rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.
V Žiline 31. marca 2020

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
dekanka FHV UNIZA
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