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V Košiciach, 31.03.2022 
 

 
VYHLÁSENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA EKONOMICKEJ FAKULTE 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023 
 

Dekan Ekonomickej fakulty TUKE vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium 
v akademickom roku 2022/2023 na akreditované študijné programy v dennej a externej forme štúdia. 
Prijímacie konanie sa vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle vnútorných predpisov TUKE – Zásady 
organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborových komisií 
doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach a Prílohy č. 1 k Štatútu Technickej 
univerzity v Košiciach – Poriadok prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach. 

 
Prihlášku na doktorandské štúdium na Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach je 

potrebné zaslať výhradne elektronicky prostredníctvom portálu IS MAIS. 
 
Prihláška na doktorandské štúdium bude akceptovaná za predpokladu, že uchádzač splní 

stanovené podmienky a na Referát pre výskum, vývoj a rozvoj doručí nasledovné dokumenty: 
1. životopis, 
2. kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu), 
3. overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o 

štátnej skúške, dodatok k diplomu), 
4. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (motivácia ku štúdiu, stručný prehľad súčasného 

stavu poznania, náčrt problémov, ktoré bude dizertačná práca riešiť, rozsah 7-10 strán), 
5. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (fakultatívna požiadavka), 
6. odporúčací list (z predchádzajúcej školy alebo zamestnania) (fakultatívna požiadavka). 
 
Prijímacia skúška je nevyhnutnou súčasťou prijímacieho konania, ktorou sa overujú schopnosti 

uchádzača úspešne zvládnuť doktorandské štúdium, vrátane jeho cudzojazyčnej pripravenosti. 
Úspešnosť prijímacej skúšky hodnotí prijímacia komisia, ktorú menuje dekan na návrh predsedu 
odborovej komisie po schválení v odborovej komisii. Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacej 
skúšky na neverejnom zasadnutí a určí poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. O prijatí na 
doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe hodnotenia úspešnosti uchádzačov prijímacou 
komisiou.  

 
Prijímacia skúška má formu riadenej diskusie uchádzača a členov komisie k výskumnej 

problematike viažucej sa na tému dizertačnej práce. 
 
Ekonomická fakulta TUKE plánuje prijať v akademickom roku 2022/2023 na doktorandské štúdium 

v dennej a externej forme štúdia:  

• v študijnom programe Financie - 18,  

• v študijnom programe Priestorová a regionálna ekonómia - 5.  
 
 
 

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais
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V externej forme doktorandského štúdia bude presný počet prijatých študentov známy v čase 

konania prijímacích skúšok na základe voľnej kapacity školiteľa. Skutočný počet prijatých študentov na 
dennú formu štúdia bude závisieť na kapacitných a finančných možnostiach fakulty. 

Prijímacie konanie na doktorandskú formu štúdia má charakter výberového konania. 
 
Výška školného pre externú formu štúdia v treťom stupni v slovenskom jazyku na akademický rok 

2022/2023 je 1000 EUR. 
 
Zahraniční uchádzači o štúdium na treťom stupni budú posudzovaní individuálne, v súlade  

s platnou legislatívou a možnosťami fakulty. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


