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Podmienky prijatia a postup pri prijímaní na Fakultu špeciálnej
techniky do prvých ročníkov doktorandského štúdia
(prerokované a schválené na AS FŠT TnUAD v Trenčíne dňa 01.02.2018)
Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium
1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa
vysokoškolského štúdia (inžinierskeho, magisterského) rovnakého alebo príbuzného
študijného odboru.
2. Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené absolvovaním prijímacej skúšky, ktorá
pozostáva z odbornej skúšky. Pri prijímaní uchádzačov sa zohľadňujú aj výsledky
predchádzajúceho štúdia a iné činnosti (aktívna účasť na študentskej vedeckej konferencii
– ŠVK a pod.)
3. Odborná skúška sa koná pred komisiou. Pozostáva z ústneho overenia znalostí uchádzača
v danej oblasti (téme DP) a overení jeho predpokladov pre úspešné štúdium v danom
odbore. Výsledky odbornej skúšky hodnotí komisia v rozsahu 0 až 30 bodov.
4. Uchádzač získava body aj za výsledky dosiahnuté v Ing. a Bc. štúdiu podľa celkových
vážených študijných priemerov (VŠP). Spolu môžu za výsledky štúdia získať maximálne
40 bodov. Za inžinierske štúdium môže získať max. 25 bodov, za výsledky v Bc. štúdiu
max 15 bodov podľa vzťahov:
body za Ing. štúdium:

𝐵𝐼𝑛𝑔 = 50 − 25. 𝑉Š𝑃,

(poznámka: pri VŠP = 2,00 sa prideľuje 0 bodov, pri horšom priemere záporné body),
body za Bc. štúdium:

𝐵𝐵𝑐 = 25 − 10. 𝑉Š𝑃,

(poznámka: pri VŠP = 2,50 sa prideľuje 0 bodov, pri horšom priemere záporné body).
V prípade uchádzačov, ktorí absolvovali súvislé 5-ročné štúdium (bez delenia na Bc. a Ing.
štúdium) sa prideľujú body podľa vzťahu:
𝐵š𝑡 = 72 − 32. 𝑉Š𝑃,
(poznámka: maximálny počet bodov je 40 (pri VŠP = 1,00). Pri VŠP = 2,25 je počet bodov
0, pri horšom priemere sú body záporné).
Body za štúdium vypočíta a dodá predsedovi skúšobnej komisie študijné oddelenie.
5. Skúšobná komisia zohľadňuje ďalšie činnosti, a to aktívnu účasť na ŠVK alebo
medzinárodných študentských konferenciách a tiež publikačnú činnosť uchádzača. Za tieto
činnosti prideľuje body nasledovne:
- za účasti vo fakultnom kole ŠVK s umiestnením do 3. miesta - 5 bodov,
- za účasti v Česko-Slovenskom kole ŠVK s umiestnením do 3. miesta – 10 bodov,
(poznámka: za jednu prácu sa započítava len jedno umiestnenie (5 alebo 10 bodov),
- za účasť na medzinárodnom študentskom odbornom podujatí – max. 10 bodov,

- za publikovanie v domácom odbornom časopise – max. 5 bodov,
- za publikovanie v cudzom jazyku – max. 10 bodov.
Publikované práce predloží uchádzač skúšobnej komisii.
6. Skúšobná komisia zostaví poradovník uchádzačov v každom študijnom programe.
Poradovník zostavuje na základe súčtu bodov za odbornú skúšku, výsledky Bc. a Ing.
štúdia a ostatné činnosti.
7. O prijatí uchádzača rozhoduje dekan fakulty na základe návrhu prijímacej komisie a na
základe celkového počtu štipendijných miest. Celkový počet štipendijných miest určí
dekan.
Dekan Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne v súlade so zákonom NR SR č.
131/2002 Z. z. pre akademický rok 2019/2020 schválil nasledovné počty študentov do
prvých ročníkov III. stupňa v dennej a externej forme štúdia (tab.1).
Tabuľka 1
Akreditovaný študijný program

Titul

Forma
štúdia

Dĺžka štúdia
v akad. rokoch
D/E

Strojárske technológie a materiály

PhD.

D/E

3/4

Plánovaný počet
prijatých študentov
do 1. roč.
D/E
1/2

Postup pri prijímaní na doktorandské štúdium
 riadi sa §57 ods. 3, §58 Z. z. č. 131/2002.
 V príslušnom akademickom roku dekan Fakulty špeciálnej techniky vypíše najmenej dva
mesiace pred termínom podávania prihlášok na štúdium témy dizertačných prác. Ak tému
vypíše externá vzdelávacia inštitúcia, uvedie sa aj názov tejto inštitúcie. Témy sa vypisujú
pre dennú a externú formu štúdia študijného programu. Pri každej téme sa uvádza meno
školiteľa. Ďalej sa uvádza termín na podanie prihlášky a dátum prijímacieho konania.
 Prihláška na štúdium obsahuje:
o meno a priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav,
trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu, číslo občianskeho preukazu, u cudzincov číslo
pasu,
o názov študijného programu a názov vybranej dizertačnej témy,
o zvolenú formu doktorandského štúdia,
o údaje o predchádzajúcom, prípadne súčasnom zamestnaní.
 Uchádzač o štúdium priloží k prihláške:
o životopis,
o overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom,
vysvedčenie a dodatok k diplomu),
o súpis publikačnej, príp. inej odbornej činnosti,
o potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky
na štúdium, ak je uchádzač v pracovnom pomere,
o prípadne ďalšie požadované doklady.
 Dekan pozve uchádzača písomne na prijímaciu skúšku najmenej 14 dní pred jej konaním.
Prijímacia skúška sa koná spravidla do 23. augusta bežného roka na ďalší akademický rok.

 Dekan zverejní témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania
uchádzať, najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok; spolu
s témami zverejní aj kritériá bodového hodnotenia uchádzačov. Dekan zaradí medzi
vypísané témy dizertačných prác aj témy spolu so školiteľmi zadané externou vzdelávacou
inštitúciou; spolu s vypísanou témou sa uvedie aj názov zadávajúcej externej vzdelávacej
inštitúcie. Externá vzdelávacia inštitúcia môže témy zverejniť aj samostatne.
 Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá pozostáva z predsedu
a najmenej dvoch členov, ktorých menuje dekan. Ak ide o prijímacie konanie na tému, ktorú
vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, je členom prijímacej komisie aj jej zástupca.
 Výsledok prijímacej skúšky hodnotí prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí. Ak na
jednu tému boli prihlásení viacerí uchádzači a charakter témy vylučuje, aby ju riešili
viacerí uchádzači, určí komisia ich poradie podľa úspešnosti na prijímacej skúške. Pri
určení poradia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo
umeleckej činnosti uchádzača, prípadne na výsledky inej odbornej činnosti (napr. výsledky
v súťažiach ŠVOČ a pod). Výsledky bodového umiestnenia s číselným kódom uchádzača
zverejní dekan na web stránke fakulty.
 O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápis. Komisia predkladá návrh na prijatie
úspešného uchádzača dekanovi fakulty. Ak bola téma vypísaná externou vzdelávacou
inštitúciou, musí táto inštitúcia vyjadriť súhlas s prijatím uchádzača.
 Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium vyhotoví dekan do 30 dní odo dňa konania
prijímacej skúšky. Rozhodnutie musí obsahovať výrokovú časť, odôvodnenie a poučenie.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, má právo na požiadanie nahliadnuť do
dokumentácie svojho prijímacieho konania a môže podať žiadosť o preskúmanie tohto
rozhodnutia v lehote do ôsmych dní odo dňa jeho doručenia.
 Prijatý uchádzač sa stáva študentom dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan.
Školitelia v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály
 Školiace pracovisko Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne každému
doktorandovi prideľuje školiteľa z radov profesorov, docentov, doktorov vied alebo iných
odborníkov po schválení vo vedeckej rade fakulty podľa §54 ods. 4 Z. z. č. 131/2002.
Ing. Beáta Kopiláková, PhD.
prodekanka pre výchovu a vzdelávanie
Podmienky prijatia a postup pri prijímaní na Fakultu špeciálnej techniky do
prvých ročníkov doktorandského štúdia boli prerokované a schválené na OP KD FŠT
č. 1/2018 dňa 15.01.2018 a v AS FŠT dňa 01.02.2018.

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
dekan

