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II. Termín podania prihlášok (aj elektronickej) do: 30. júla 2016 (D, E)
II. Termín konania prijímacích skúšok:
30. augusta 2016 na 3. stupeň (PhD.) vysokoškolského štúdia (D, E)
Deň otvorených dverí: november 2015 (v rámci Týždňa vedy)
Poplatok za prijímacie konanie:
za každú prihlášku na štúdium jedného študijného programu 35 €
v prípade zaslania aj elektronickej prihlášky na štúdium jedného študijného programu 32 €
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000095590/8180
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Variabilný symbol: 3. stupeň (PhD.) - 5033
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: študenti SR – rodné číslo, zahraniční študenti – dátum narodenia
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa
v informačnom systéme univerzity.
Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2016/2017
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – 3. stupeň vysokoškolského štúdia
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ
Termín podania prihlášky na doktorandský stupeň štúdia dennej aj externej formy je
do 30. júla 2016. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Kópiu dokladu o uhradení poplatku je
potrebné priložiť ku každej prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška
uchádzača akceptovaná a bude vrátená.
Výška poplatku za prijímacie konanie na jeden študijný program vysokoškolského
štúdia dennej aj externej formy je 35 € (v prípade zaslania aj elektronickej prihlášky 32 €).
Uchádzačom, ktorí neuspeli na prijímacích skúškach alebo sa ich nezúčastnili, sa
poplatok nevracia.
V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov, vráti
sa mu časť poplatku na základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na Oddelenie pre
pedagogickú činnosť FPV UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky).

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania uchádzačom, ktorí konajú prijímaciu
skúšku je zasielané v súlade s § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
PODMIENKY PRIJATIA
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej
prihlášky na štúdium na FPV UMB (§ 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Uchádzači o externé štúdium, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme alebo
v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, sú
povinní v súlade s § 58, odst. 3 b/ zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doložiť k prihláške na štúdium potvrdenie
zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky. V prípade nízkeho
počtu prihlásených na štúdium študijného programu v externej forme si FPV UMB
vyhradzuje právo neotvoriť daný študijný program.
FPV UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
k vysokoškolskému štúdiu s výnimkou študijných programov vyžadujúcich praktické
zručnosti v experimentálnej výučbe (učiteľstvo chémie, učiteľstvo fyziky, učiteľstvo biológie,
učiteľstvo techniky, učiteľstvo praktickej prípravy, environmentálna chémia, aplikovaná
geológia, forenzná a kriminalistická chémia).
Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania.
Zahraniční študenti, ktorí nevedia dobre komunikovať v slovenskom jazyku, sú povinní
absolvovať mesačný jazykový kurz v Metodickom centre UMB pre Slovákov žijúcich
v zahraničí.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD., Tel.: 048/ 446 7131, e-mail: ludovit.trajtel@umb.sk

