
Prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 
 
 
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 30.9.2017 
 
Termín konania prijímacej skúšky na doktorandské štúdium: 9.10.2017 o 9:00 h. 
 
Miesto konania prijímacej skúšky: Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok 
 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 45,– € 
 
Banka: Štátna pokladnica 
Účet: IBAN: SK5681800000007000240559 
Variabilný symbol: 1600501 
Konštantný symbol:0308 
Informácia pre prijímateľa: meno_priezvisko 
 
Platba pre zahraničných študentov: 
Názov a sídlo banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32 , 810 05 Bratislava 
IBAN: SK5681800000007000240559 
Swiftový kód: SUBA SK BX 
 
 
 

AKREDITOVANÝ DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
 
Štandardná dĺžka štúdia: externá forma 5 rokov 
Udeľovaný titul: philosophie doctor (PhD.) 
 
FYZIOTERAPIA                Forma štúdia                    Plánovaný počet prijatých študentov 
                                               externá                                                            5 
 
 
 
Podmienky prijatia na štúdium: 
 
Externá forma: 

• úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe fyzioterapia 
• záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty 
• predloženie projektu dizertačnej práce 
• úspešné absolvovanie prijímacej skúšky 
•  

ČASTI PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 
 

• písomný test z cudzieho jazyka (angličtina) 
• prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce 
• ústny pohovor 

 
 
 
 
 



 
1. PÍSOMNÝ TEST  
Písomný test zo svetového jazyka (AJ) (neabsolvujú uchádzači, ktorí predložia overenú kópiu 
o vykonaní štátnej skúšky). 
 
Náplň písomného testu: 

• test je zameraný na zistenie úrovne vedomostí uchádzača a praktického zvládnutia 
svetového jazyka v rozsahu slovná zásoba, preklad, gramatika. Doba trvania písomného 
testu – 30 minút. 

 
2. PREZENTÁCIA A OBHAJOBA PROJEKTU DIZERTAČNEJ PRÁCE 

• prezentácia projektu dizertačnej práce v programe Power Point v rozsahu 10 minút, odborná 
diskusia k danej problematike. 

 
3. ÚSTNY POHOVOR 
Náplň ústneho pohovoru: 

• preverovanie odborných vedomostí a pripravenosti uchádzača k samostatnej vedeckej práci 
v danom odbore, identifikácia osobnostných i motivačných predpokladov pre štúdium. 

 
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií: Pri vytváraní výsledného poradia 
uchádzačov sa berú do úvahy: 

• výsledky vysokoškolského vzdelania (II. stupňa) - maximálny počet bodov – 50 b 
• výsledky jazykovej skúšky - maximálny počet bodov – 25 b, 
• obhajoba projektu dizertačnej práce - maximálny počet bodov – 100 b, 
• ústny pohovor - maximálny počet bodov – 25 b. 

 
Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, 
prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa 
podmienok prijatia na štúdium. 
 
 
Všeobecné informácie o prijímacom konaní  
 
K prihláške je potrebné pripojiť: 

• projekt dizertačnej práce 
• štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom) 
• overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 
• výpis výsledkov za všetky roky vysokoškolského štúdia vydané vysokou školou (ak nie sú 

študijné výsledky v prihláške potvrdené vysokou školou) 
• prehlásenie, či plánuje absolvovať písomný test z anglického jazyka. V prípade, že uchádzač 

absolvoval štátnu skúšku z anglického jazyka pripojí overenú kópiu o vykonaní štátnej 
skúšky 

• uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia 
na zahraničnej vysokej škole, pripojí overenú kópiu dokladu o vzdelaní (diplom), úradný 
preklad uvedeného dokladu, overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a 
vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu, overenú kópiu dodatku k diplomu (ak 
ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku, úradné preklady sa 
netýkajú uchádzačov z Českej republiky 

• potvrdenie o štátnom občianstve 
• doklad o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o 

zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná) 



 
 
Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia. 
V prihláške na vysokú školu musí byť lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému 
štúdiu v danom študijnom programe.  
Uchádzač posiela klasickú (ŠEVT) prihlášku na vysokú školu. 
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú 
zaslané uchádzačovi klasickou poštou. 
Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené do 30 dní od overenia 
splnenia podmienok prijatia na štúdium. 
 
Kontakt: 
doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. 
mob.:+421 918 722 178 
email: zuzana.hudakova@ku.sk 
 
 
Adresa: 
Fakulta zdravotníctva 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok 
Slovensko 
 
 
Schválené Akademickým senátom Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku  
 
 
 
 
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, v.r.                 prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., v.r. 
      predseda Akademického senátu                                                          dekan 
        Fakulty zdravotníctva                                                         Fakulty zdravotníctva 
Katolíckej univerzity v Ružomberku                               Katolíckej univerzity v Ružomberku  
 


