Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018
na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
doktorandský študijný program v dennej a v externej forme štúdia pre študijný program: 3.3.7. financie
doktorandský študijný program v dennej a v externej forme pre študijný program: 3.3.5. priestorová a regionálna ekonómia

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v ekonomickom odbore
Formulár prihlášky: tlačivo ŠEVT
Doklady k prihláške: životopis, overená kópia diplomu a dodatok k diplomu (alebo doložiť výpis, ktorý vydáva študijné oddelenie fakulty resp. VŠ), tézy k zvolenej téme dizertačnej práce v
rozsahu 5-7 strán.
Témy dizertačných prác sú zverejnené vo vývesnej skrinke fakulty a na webovej stránke fakulty http://www.ekf.tuke.sk/index.php?id=vyskum . Uchádzač o doktorandské štúdium sa hlási na
jednu z vypísaných tém.
Plánovaný počet prijímaných uchádzačov na denné štúdium v slovenskom jazyku je 11 spolu v oboch študijných programoch.
Každý záujemca bude písomne pozvaný na ústnu prijímaciu skúšku. Podľa § 4 ods. 4 Prílohy č. 1 k Štatútu TUKE má prijímacie konanie na štúdium doktorandských študijných
programov charakter výberového konania. Prijímacia skúška sa uskutoční formou pohovoru uchádzača s členmi prijímacej komisie menovanej dekanom fakulty. Súčasťou prijímacej skúšky
bude overenie jazykových znalostí v odbore v cudzom jazyku (anglický, nemecký, francúzsky alebo španielsky) formou testu. Jazyková skúška sa uznáva absolventom EkF TUKE.
Zahraniční uchádzači o štúdium tretieho stupňa budú posudzovaní individuálne, v súlade s platnou legislatívou, poriadkom prijímacieho konania na Technickej univerzite v Košiciach a
možnosťami fakulty. Rozhodnutie o prijatí (akceptačný list) na tretí stupeň štúdia môžu zahraniční uchádzači dostať najskôr po zverejnení tém dizertačných prác. Pred zverejnením tém je
možné žiadať len o vydanie predbežného akceptačného listu.
Adresa na podanie prihlášky: Referát pre výskum, vývoj a rozvoj EkF TUKE, Němcovej 32, 040 01 Košice
Lehota na podanie prihlášky: 16. 06. 2017
Termín a miesto prijímacích pohovorov: 30. 06. 2017 (piatok) o 9.00, Dekanát EkF TUKE– zasadacia miestnosť, 2. posch., Němcovej 32, 040 01 Košice, Telefón: 055 / 602 3258
Výška školného: školné pre denných študentov študujúcich v anglickom jazyku je vo výške 7000 EUR; školné pre externých študentov študujúcich v slovenskom jazyku je vo výške 1000
EUR; školné pre externých študentov študujúcich v anglickom jazyku je vo výške 3240 EUR.
Ďalšie dôležité informácie: Poplatok za prijímacie konanie vo výške 35 EUR uhradiť na číslo účtu IBAN: SK2981800000007000151417, do správy pre prijímateľa uviesť: PhD + meno
uchádzača.

