Dekan Ekonomickej fakulty TUKE vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium
v akademickom roku 2018/2019 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.
Na štúdium programov tretieho stupňa na EkF TUKE budú prijatí uchádzači s dosiahnutým
vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
1. Majú ukončené vysokoškolské vzdelanie v ekonomickom alebo v príbuznom odbore.
2. V stanovenom termíne do 15. 06. 2018 podali prihlášku na predpísanom tlačive
https://www.minedu.sk/data/att/10798.rtf a doložili požadované prílohy uvedené v prihláške
na str. 2 a 3. U uchádzača so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť určí forma
prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho postihnutie.
3. Úspešne absolvovali prijímaciu skúšku.
Prijímacia skúška je nevyhnutnou súčasťou prijímacieho konania, ktorou sa overujú schopnosti
uchádzača úspešne zvládnuť doktorandské štúdium. Úspešnosť prijímacej skúšky hodnotí skúšobná
komisia, ktorú menuje dekan na návrh predsedu odborovej komisie po schválení v odborovej komisii.
O prijatí na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe hodnotenia úspešnosti uchádzačov
skúšobnou komisiou.
Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí, písomnej a ústnej:



písomná časť prijímacej skúšky pozostáva z overenia jazykových znalostí z jedného cudzieho
jazyka (anglický, nemecký alebo francúzsky), táto podmienka sa netýka absolventov
Ekonomickej fakulty TUKE, ktorí úspešne absolvovali počas štúdia odbornú jazykovú skúšku,
ústna časť prijímacej skúšky je realizovaná formou riadenej diskusie uchádzača a členov
komisie k dizertačnej téme, na ktorú sa uchádzač hlási.

Ekonomická fakulta TUKE plánuje prijať v akademickom roku 2018/2019 na doktorandské štúdium
v dennej a externej forme štúdia:



v študijnom programe Financie - 18,
v študijnom programe Regionálna a priestorová ekonómia - 5.

V externej forme doktorandského štúdia bude presný počet prijatých študentov známy v čase
konania prijímacích skúšok na základe voľnej kapacity školiteľa.
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
2018/2019 je 1000 EUR.
Zahraniční uchádzači o štúdium na treťom stupni budú posudzovaní individuálne, v súlade
s platnou legislatívou a možnosťami fakulty.
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