PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB
Ružová ul. č. 13, 974 11 Banská Bystrica, P. O. Box 43, www.pdf.umb.sk
Tel.: 048/4464- 263, 248, 264, 267
Študijné oddelenie – fax: 048/446 4444, e-mail: andrea.fudorova@umb.sk
(Schválené dodatočné prijímacie konanie v Grémiu dekana PF UMB dňa 10. apríla 2017
z dôvodu novopriznaných práv na študijný program sociálna práca PhD. pre PF UMB
Banská Bystrica).
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: 12. júna 2017
Termín konania prijímacej skúšky na doktorandské štúdium: 29. - 30. 6. 2017
Poplatok za prijímacie konanie: 35 € (len v prípade podania písomnej formy prihlášky).
Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 32 €, zároveň ju zašle i v
písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 7033
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: uchádzači SR – rodné číslo bez lomítka, zahraniční uchádzači – dátum
narodenia vo formáte DDMMRR (vzor - 120462).
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa
v informačnom systéme univerzity.
Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2017/2018
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Podmienky prijatia 3. stupňa štúdia
Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v príslušnom, resp. príbuznom
študijnom odbore. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém ku konkrétnemu
školiteľovi. Témy a školitelia budú zverejnené na www.pdf.umb.sk
po 1. marci 2017.
Uchádzač na PhD. štúdium je povinný uviesť do prihlášky cudzí jazyk, z ktorého bude
robiť prijímaciu skúšku (Aj, Fj, Rj, Nj).
Súčasťou prihlášky je predbežný projekt zamerania budúcej dizertačnej práce a prehľad
doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti.
Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Sociálna práca – prijímacia skúška
Prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike
viažucej sa na tému projektovanej dizertačnej práce. Od uchádzačov sa vyžaduje súborný
prehľad zo sociálnej politiky, teórie a metodiky sociálnej práce a metodológie vied o


spoločnosti. a preukázanie predpokladov štúdia vo zvolenom cudzom jazyku umožňujúce
samostatné štúdium zahraničnej literatúry, resp. právoplatný doklad o vykonaní štátnej skúšky
z cudzieho (svetového) jazyka. Pre pohovory na doktorandské štúdium sa nevypisuje žiadna
povinná literatúra ani tézy, naopak sleduje sa samostatnosť, iniciatíva a usilovnosť uchádzača
v príprave, jeho odborný rozhľad, spôsob uvažovania o probléme, nápaditosť pri odpovediach
a návrhoch na výskum a pod. Preferuje sa schopnosť študovať zahraničné pramene,
koncepčnosť myslenia, znalosť protikladných teórií, spôsobilosť odborne polemizovať o
probléme, systémový a dialektický prístup a pod.
Uplatnenie absolventov 3. stupňa štúdia

Sociálna práca (PhD.) – Absolvent doktorandského študijného programu sociálna
práca je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú činnosť s
orientáciou na riešenie makro i mikro sociálnych problémov v rámci rezortu Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR.
Hlavné ťažisko uplatnenia absolventa je v oblasti vedy, výskumu, strategickej, koncepčnej,
programovej a projektovej činnosti. Je pripravený aj pre pôsobenie v oblasti vysokoškolského
vzdelávania. Obsahové zameranie jednotlivých disciplín tvoriacich nosné témy jadra vedomostí
študijného programu sociálna práca korešponduje s vymedzením odborného profilu absolventa
tohto študijného programu v zmysle jeho opisu, ktorý je uvedený v rámci sústavy študijných
odborov, ako aj kontinuálne zisťovanými potrebami sociálnej praxe. Uplatnenie absolventov
študijných programov sociálnej práce na UMB je zisťované viacerými nástrojmi. V prípade
doktorandského študijného programu to bude najmä stálym kontaktom s absolventmi.
Koordinátorka pre študentov a študentky so špecifickými potrebami
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., tel.: 048/446 4755, e-mail: vlasta.belkova@umb.sk
Koordinátor kreditového štúdia na PF UMB
Mgr. Milan Filip, PhD., tel.: 048/446 4618, e-mail: milan.filip@umb.sk

