PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 3.STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO
ŠTÚDIUA NA FMMR TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019
Podľa §56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie
študijného programu druhého stupňa. FMMR TUKE na základe §56 ods. 3 zákona určuje
ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.
Uzávierka zverejnenia vypísaných tém pre doktorandské štúdium: 31.03.2018.
Uzávierka prihlášok: 15.06.2018.
Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 25.06.2018.
Prihláška na doktorandské štúdium so všetkými náležitosťami, vrátane poplatku.
Poplatok: 35,00 € - papierová prihláška alebo 30,00 € - elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou
poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0015 1476 (Štátna pokladnica)
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach,
Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača
Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie
a recyklácie, Letná 9, 042 00 Košice
Fakultná web adresa: fmmr.tuke.sk

Akreditované študijné programy pre akademický rok 2018/2019
Názov študijného programu
Hutníctvo
Náuka o materiáloch
Plastické deformácie
Tepelná technika
Inžinierstvo kvality produkcie
Spracovanie a recyklácia odpadov
Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 4 roky, v externej forme 5 rokov. Doktorandovi v
dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia
štipendium. Externá forma štúdia je spoplatnená v zmysle príkazu rektora PR/TUKE/04/15
(700,- € / akademický rok).
Termín prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa vyhlasuje v dennej tlači a na
webovom sídle FMMR (fmmr.tuke.sk).
Plánovaný počet doktorandov prijatých na FMMR do dennej formy štúdia: 12
Plánovaný počet doktorandov prijatých na FMMR do externej formy štúdia: 18

Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium
príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho
spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.
Ďalšie podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov:
1. Prihláška a jej súčasti:
a. vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom:
 v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár (formulár je je
dostupný na web stránky fakulty),
 v elektronickej (elektronicko-papierovej) forme – e-prihláška, t.j. vyplnenie a
vytlačenie takto vyplneného formulára na papier,
b. doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné
dvojakým spôsobom:
 klasickou poštou, za dátum doručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky,
 osobne doručiť na referát pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium FMMR
TUKE,
c. k prihláške na štúdium je potrebné priložiť:
 životopis
 overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
 súpis publikovaných a nepublikovaných prác
 doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním
 názov témy dizertačnej práce na ktorú sa uchádzač hlási,
 potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti, napr. preukaz ZŤP, pri
nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne
spôsobilý.

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
prodekan pre vedecké činnosti
a doktorandské štúdium
V Košiciach 13.02.2018

