Možnosti a podmienky prijatia na akademický rok
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (3. stupeň VŠ štúdia),
v študijnom odbore OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO

2017/2018

-

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
fax: 048/4463 000;
e-mail: dekanat@umb.sk;
beata.brozmanova@umb.sk – referentka pre doktorandské štúdium – Tel. č.: 048/4463116,
Termín podania prihlášky:

do 12. júna 2017

–
doktorandské štúdium
(denná aj externá forma štúdia)

Termín konania prijímacej skúšky:

27. júna 2017

- denná a externá forma štúdia

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 3. stupni vysokoškolského
štúdia (§ 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ v znení zmien a doplnkov):
60 EUR – denné a externé doktorandské štúdium
57 EUR - výška poplatku v prípade podanie elektronickej prihlášky pre denné
aj externé štúdium
FAKTURAČNÉ ÚDAJE (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:
SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):
8033
KS (konštantný symbol):
0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):
rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:
meno a priezvisko uchádzača
2.

Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:
SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):
8033
KS (konštantný symbol):
0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):
rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu:
meno a priezvisko uchádzača

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme
akceptujeme len bezhotovostné platby.
Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z
internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.
Prijímacie konanie na každý stupeň štúdia sa začína prijatím prihlášky na fakultu;
poplatok sa nevracia. Prihláška na VŠ bez zaplatenia poplatku nebude akceptovaná.
Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu aj papierovú formu
prihlášky, riadne vyplnenú, podpísanú a so všetkými požadovanými prílohami.
Akreditované študijné programy v 3. stupni ponúkané fakultou v AR 2017/2018
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PODMIENKY PRIJATIA
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú
povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky.
Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť
najneskôr v deň zápisu na štúdium.
Termíny podania prihlášky a podmienky prijatia na štúdium pre zahraničných uchádzačov sú
rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Výšku školného upravuje Smernica
o školnom na akademický rok 2017/2018.
Základné podmienky prijatia a prijímacia skúška:
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Obchodné
a finančné právo v dennej a externej forme štúdia je úspešné absolvovanie magisterského
študijného programu Právo, študijný odbor Právo. Prijímacia skúška sa vykonáva pred
skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.
Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou. Uchádzač o doktorandské štúdium musí
preukázať znalosti, vedomosti a schopnosti zo študijného odboru, ako aj obsah, metódy a
predpokladané výsledky dizertačnej práce. Skúšobná komisia zisťuje záujem uchádzača
o študijný odbor, záujem o vedu a prihliada na študijné výsledky z magisterského štúdia.
O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na odporúčanie predsedu skúšobnej komisie.
Pri prijatí na doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia sa zohľadňuje aj:
- hodnota váženého študijného priemeru z magisterského štúdia, absolvent magisterského
štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť, ako prílohu k prihláške výpis
výsledkov štúdia za magisterské štúdium,

-

znalosť anglického, nemeckého, ruského alebo francúzskeho jazyka doložená písomnými
dokladmi predloženými uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát
najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka)
výsledok prijímacieho pohovoru pred skúšobnou komisiou.

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých
uchádzačov na AR 2017/2018.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O VYPĹŇANÍ TLAČIVA „PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM NA
VYSOKEJ ŠKOLE“
Právnická fakulta UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
na vysokoškolské štúdium; akceptujeme prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.
Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Na 3. strane tlačiva prihlášky musí byť
vlastnoručný podpis uchádzača na vysokú školu. Podpisom uchádzač poskytuje súhlas na
spracovanie osobných údajov, ktoré sú potrebné pri vyhodnotení prijímacieho konania. Bez
zaplatenia poplatku za prijímaciu skúšku nie je prihláška akceptovaná. Doklad o úhrade
platby bankovým prevodom vložte do prihlášky (príkaz na úhradu nie je doklad o platbe!).
Na jednom formulári tlačiva „Prihláška na štúdium na VŠ“ sa uvádza len jedna
forma štúdia. V prípade záujmu o obidve formy štúdia je potrebné predložiť dve prihlášky, t.
j. zvlášť na dennú a zvlášť externú formu štúdia a zaplatiť dvakrát poplatok za prijímacie
konanie.
Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské - tretí stupeň musí obsahovať:
a) štruktúrovaný životopis,
b) overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie
o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. jazykových diplomov),
c) priemery študijných výsledkov za magisterské štúdium,
d) zoznam doteraz publikovaných (napr. knihy, články, príručky a pod.) aj
nepublikovaných odborných a vedeckých prác (príp. odborné posudky týchto prác
a ostatné doklady hodné zreteľa napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady
o absolvovaných odborných kurzoch a pod.)
e) rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu cca 5 normostrán (témy
dizertačných prác sú zverejnené na webovej stránke Právnickej fakulty v časti
„Doktorandské štúdium“.)
f) ústrižok o zaplatení poplatku.
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium 3. stupňa
v akreditovaných študijných programoch v dennej forme a externej forme štúdia:
- doktorandské štúdium – trvá 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme. Štúdium je
ukončené obhajobou dizertačnej práce, ktorej po splnení príslušných podmienok predchádza
dizertačná skúška. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „philosophiae
doctor“ (v skratke „PhD.“).

ŠKOLNÉ:
Školné v akademickom roku 2017/2018 sa bude uhrádzať podľa smernice, ktorá bude
schválená na daný akademický rok.
UPLATNENIE ABSOLVENTA
Absolvent je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy
výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty obchodného práva, ale
uvažovať aj interdisciplinárne a chápať tak z pohľadu základného i aplikovaného výskumu
interdisciplinaritu a subsidiaritu vzťahu Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ako
nosných súkromnoprávnych kódexov. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych
inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov EÚ.
MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA ŠTUDENTOV
Študenti Právnickej fakulty UMB majú možnosť ubytovania v študentských
domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.
KOORDINÁTOR PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
JUDr. Katarína Ševcová, PhD. (č. dv. 228);
tel.: 048/446 3 228; e-mail: katarina.sevcova@umb.sk

