Č.: KOR/1808/2021
V Žiline dňa 6. apríla 2021

O z n a m o prijímacom konaní na doktorandské štúdium
Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, že prijíma
prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2021/2022.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa riadi § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
T e r m í n podávania prihlášok je

do 31. mája 2021
Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi v jednotlivých študijných
programoch:
študijný odbor
9205 bezpečnostné vedy
9205 bezpečnostné vedy
9205 bezpečnostné vedy
Forma štúdia:
denná forma
externá forma

študijný program
bezpečnostný manažment
krízový manažment
záchranné služby

forma štúdia
denná, externá
denná, externá
denná, externá

- tri roky/finančne podporená štipendiom 840,50 €,
- štyri roky/výška poplatku za štúdium (školné) je stanovená 1 000 € na akademický rok
(v zmysle zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. a Smernice Žilinskej univerzity
v Žiline č. 116 v znení dodatkov).

Nástup na doktorandské štúdium: 1. september 2021
Informácie o témach a školiteľoch dizertačných prác v študijných programoch sú uverejnené na webovej
stránke fakulty www.fbi.uniza.sk pod záložkou uchádzači.

Prihlášku je potrebné po zaregistrovaní vyplniť na:
https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/eprihlaska/eprijim.php.
Pre akceptáciu elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné prihlášku následne vytlačiť, podpísať
a doložiť požadované prílohy (príloha 1), vrátane dokladu o úhrade poplatku za prijímacie konanie.
Prihlášky sa prijímajú osobne na Pracovisku výskumu bezpečnosti FBI UNIZA1, miestnosť MA209
(2.poschodie) alebo poštou na adrese: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
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Pracovisko výskumu bezpečnosti FBI UNIZA, tel.: 041/513 66 66, e-mail: Katarina.Makka@fbi.uniza.sk

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium:
1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.
Absolvovanie sa preukazuje získaním titulu Ing. alebo Mgr. podľa zákona o vysokých školách č. 131/2002
Z. z.
2. Úspešné absolvovanie prijímacieho konania pred komisiou príslušného študijného programu.
Predmetom prijímacieho konania je preverenie znalostí z cudzieho jazyka, matematiky, odbornej
a vedeckej orientácie uchádzača k zvolenej téme (formou prezentácie rámcového projektu k téme
dizertačnej práce), vrátane uvedenia motivácie. Súčasťou hodnotenia je aj posúdenie výsledkov
doterajšieho štúdia a predpokladov na samostatnú vedeckú prácu uchádzača.
Kritériá prijatia:
Uchádzači budú prijímaní podľa poradia dosiahnutého pri prijímacom konaní samostatne pre každý študijný
program podľa voľných štipendijných miest a voľných kapacít školiteľov. Počet voľných štipendijných miest
v rámci jednotlivých študijných programov bude stanovený dekankou FBI UNIZA na základe získaných
dotačných prostriedkov na vedu a výskum. Pri rovnakom počte dosiahnutých bodov u viacerých uchádzačov
uprednostní komisia uchádzačov s lepším váženým priemerom známok dosiahnutých v 2. stupni
vysokoškolského štúdia.
Na hodnotenie výsledkov prijímacieho konania uchádzača sa používa nasledujúca stupnica:
ECTS stupeň
A
B
C
D
E
FX

Slovná klasifikácia a jej definícia
Výborne: vynikajúce výsledky
Veľmi dobre: nadpriemerné výsledky
Dobre: priemerné výsledky
Uspokojivo: prijateľné výsledky
Dostatočne: výsledky spĺňajú minimálne kritéria
Nedostatočne: výsledky nespĺňajú minimálne kritéria

Numerická hodnota
1
1,5
2
2,5
3
4

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce je potrebné spracovať minimálne v rozsahu:
1. Názov témy, odbor a program štúdia, meno školiteľa a uchádzača.
2. Návrh problému, ktorý bude riešený a motivácia k riešeniu.
3. Doterajšie riešenia v danej oblasti.
4. Hypotézy alebo výskumné otázky.
5. Matematické a štatistické metódy.
6. Cudzojazyčná časť.
Povinnou súčasťou prezentácie rámcového projektu (v trvaní do 10 minút) je aj návrh riešenia danej témy s
využitím matematických a štatistických metód. Uchádzač v krátkosti zdôvodní ich výber a uvedie príklad
použitia pri riešení podobného problému. Diskusiu a záver rámcového projektu k vybranej téme musí
uchádzač prezentovať v cudzom jazyku, ktorý uviedol v prihláške.
Výsledok prijímacieho konania bude uchádzačom oznámený písomne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.
V prípade neúčasti na prijímacom konaní zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov bude možné
zúčastniť sa prijímacieho konania iba v prípade, že fakulta vypíše ďalší termín prijímacieho konania. Vo
výnimočných prípadoch môže predseda prijímacieho konania povoliť prijímacie konanie formou
telekonferencie.
Výber uchádzačov sa uskutoční prijímacím konaním na FBI UNIZA dňa 17. 6. 2021.
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V prípade, že v prvom kole prijímacieho konania nebudú obsadené všetky voľné miesta doktorandov, môže
dekanka vypísať ďalšie kolo prijímacieho konania.
Uchádzači budú pozvaní na prijímacie konanie písomne a e-mailom.
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. v. r.
dekanka
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Príloha 1
Požadované dokumenty k prihláške na doktorandské štúdium
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

životopis s kontaktnými údajmi (e-mail, tel. číslo),
overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom o ukončení VŠ vzdelania
2. stupňa, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, dodatok k diplomu), doklady vydané FBI UNIZA
nie je potrebné overovať; študenti, ktorí končia inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020
a štátne záverečné skúšky zložia po termíne stanovenom k podaniu prihlášky, kópiu diplomu
a vysvedčenia doložia v deň prijímacieho konania,
doklad z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa
absolvovaného mimo Slovenskej republiky (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí
ukončili vysokoškolské štúdium 2. stupňa v zahraničí, vrátane Českej republiky),
overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z cudzieho jazyka (v prípade, že uchádzač túto skúšku
absolvoval),
zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (v prípade, že uchádzač publikoval),
ďalšie doklady svedčiace o odborných aktivitách,
rámcový projekt k téme dizertačnej práce (pozri vyššie),
výpis z účtu o zaplatení administratívneho poplatku 20,- € za prijímacie konanie, ktorý je potrebné
uhradiť na IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933, variabilný symbol: 10933, konštantný symbol: 0308,
BIC: SPSRSKBAXXX. Pri úhrade je nutné uviesť variabilný symbol a meno platiteľa. Poplatok je
určený na administratívne a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania, nevracia sa ani v prípade
neúčasti na prijímacom konaní.

Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení poplatku alebo s formálnymi nedostatkami nebude
zaregistrovaná a uchádzač bude vyzvaný, aby ich doplnil. Pokiaľ uchádzač v stanovenom termíne chyby
neodstráni, nemôže sa prijímacieho konania zúčastniť a nebude ani pozvaný. Lekárske potvrdenie ku
prihláške nie je potrebné dokladať.
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