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Bodové hodnotenie prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 
 
 
 

  Spolu 

Dejiny a teória umenia Bc. Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 300 b. až 4,00 
– 0 b. 

  300 b. 

Dejiny a teória umenia Mgr. Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 240 b až 3,40 – 
0 b. 

Absol. štát. predmetov:St. dejiny 
umenia a arch. 30 b. Mladšie dejiny 
umenia a arch. 30 b. Dejiny kultúry 
30 b. Dejiny umenia a arch. na 
Slovensku 30 b.∑ 120 b. 

 360 b. 

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry PhD. 
(externá forma štúdia) 
 
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry PhD. 
doktorandský študijný program realizovaný v spolupráci 
s Ústavom dejín umenia SAV 
(denná forma štúdia)***  

(ústna)* 
 
 
(ústna)* 

 200 b. 
 
 

200 b.  

Filozofia Bc.  
(denná a externá forma štúdia) 

Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00- 300 b. až 4,00 – 
0 b. + 50 b. absolventi 
gymnázia  

  350 b. 

Filozofia Mgr. 
(denná a externá forma štúdia) 

Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 240 b. až 3,40 
– 0 b. 

Absol. štát. predmetov: Dejiny 
filozofie 75 b. Systematická 
filozofia 75 b. ∑ 150 b. 

 390 b. 

Systematická filozofia PhD. (externá forma štúdia) (ústna)*  200 b. 

História Bc.  
(denná a externá forma štúdia) 

Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00- 300 b. až 4,00 – 
0 b. + 100 b. absolventi 
gymnázia  

   400 b. 

 
História Mgr. 
(denná a externá forma štúdia) 

Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 240 b až 3,40 – 
0 b. 

Absol. štát. predmetov:  Národné 
dejiny 50 b. Všeobecné dejiny 50 b. 
Pomocné vedy histor.50 b. ∑ 150 b. 

 390 b. 

Slovenské dejiny PhD. (denná a externá forma štúdia)** (ústna)*  200 b. 

Klasická archeológia Bc. Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 300 b. až 4,00 
– 0 b. 

  300 b. 

Klasická archeológia Mgr. Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 240 b až 3,40 – 
0 b. 

Absol. štát. predmetov:Antické 
Grécko 50 b. Antický Rím 50 b. 
Rímske provincie 50 b. ∑ 150 b. 

 390 b. 

Klasická archeológia PhD. (externá forma štúdia) (ústna)*  200 b. 

Politológia Bc. 
(denná a externá forma štúdia) 

Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 300 b. až 4,00 
– 0 b. + 50 b. absolventi 
gymnázia 

  350 b. 

Politológia Mgr.  
(denná a externá forma štúdia) 

Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 240 b až 3,40 –
 0 b. 
 

Absol. štát. predmetov: 
Medzinárodné vzťahy a dejiny 
diplomacie 50b., Komparatívna 
politológia a sociálna teória 50 b., 
Politické dejiny alebo Dejiny 
politického myslenia 50 b. ∑ 150 b. 
 

 390 b.  
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Psychológia Bc.  
(denná a externá forma štúdia) 

300 b. (test) 1,00 – 50 b. až 2,00 – 0 b.  
 
 
Gymnázium                         50 b. 
Stredná zdravotnícka škola  40 b. 
Stredná pedagogická škola  40 b. 
Iné stredné školy               30 b. 
 

50 b. 
(SŠ),  

 
50 b. 
(TŠ) 

400 b. 

Psychológia Mgr. 180 b. (test)   180 b. 

Všeobecná a experimentálna psychológia PhD. (denná 
a externá forma štúdia)** 
 
Všeobecná a experimentálna psychológia PhD.  
doktorandský študijný program realizovaný v spolupráci 
s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV 
(denná forma štúdia)*** 

(ústna)* 
 
 
(ústna)* 
 

 200 b. 
 
 

200 b.  
 

Sociológia Bc. 
 

Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 300 b. až 4,00 
– 0 b. 

  300 b. 

Sociológia Mgr. Výberové konanie lineárny 
priemer 1,00 – 240 b. až 3,40 
– 0 b. 

Absol. štát. predmetov: Metódy 
a techniky sociol. výskumu 50 b. 
Súčasné a klasické sociol. teórie 50 
b. Všeobecná sociológia 50 b.  
∑ 150 b.  

 390 b. 

Teória a metodológia sociológie PhD. (externá forma štúdia) 
 
 
Teória a metodológia sociológie PhD.  
doktorandský študijný program realizovaný v spolupráci so 
Sociologickým ústavom SAV 
(denná forma štúdia)*** 
 

(ústna)* 
 
 
 
(ústna)* 

 200 b. 
 
 
 

200 b.  

O bodovej hranici potrebnej na prijatie na bakalárske a magisterské štúdium rozhoduje prijímacia komisia. 
 
Vysvetlivky: 
SŠ (body za strednú školu) 
TŠ (body za typ strednej školy) 
b. (bodové vyhodnotenie prijímacích skúšok)  
 
lineárny priemer pri Bc. = priemer študijných výsledkov zo strednej školy za 1. – 4. ročník resp. 1. – 5. ročník 
lineárny priemer pri Mgr. = vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia 
lineárny priemer pri PhD. = vážený študijný priemer magisterského štúdia 
 
*Bodové hodnotenie za ústnu skúšku na doktorandské štúdium: študijné výsledky v magisterskom stupni štúdia 
50 b. (výberové konanie lineárny priemer 1,00- 50 b. až  2,00 - 0 b.), prezentácia projektu 50 b., prehľad 
vedomostí 40 b., výber a relevantnosť témy vzhľadom na zameranie pracoviska 20 b., publikačná činnosť 20 b., 
vedecká činnosť 10 b.,  iná mimoškolská činnosť 10 b. Hodnotí sa celým číslom.  
Poradie a počet prijatých kandidátov určí príslušná odborová komisia akreditovaného študijného programu; 
poradie kandidátov a výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. 
 
 
**Fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2021/2022 na dennú formu doktorandského štúdia na každý 
akreditovaný študijný program najviac jedného študenta s najvyšším bodovým hodnotením.  
 
***Fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2021/2022 na dennú formu doktorandského štúdia realizovaného 
v spolupráci so SAV na každý akreditovaný študijný program najmenej jedného študenta s najvyšším bodovým 
hodnotením.  
 
 
 


