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Bodové hodnotenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium   
na akademický rok 2021/2022 

 
  

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.  

Systematická filozofia PhD. 
(externá forma štúdia) 

(ústna)* 200 b. 

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

(ústna)* 200 b. 

Klasická archeológia PhD. 
(externá forma štúdia) 

(ústna)* 200 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.  
 

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.  

Vysvetlivky: 
b. (bodové vyhodnotenie prijímacích skúšok)  
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.  
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***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.  
 
 
 


