Lekárska fakulta
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2020/2021
Témy na doktorandské štúdium sú zverejnené na webovej stránke SZU: www.szu.skLekárska
fakulta  Doktorandské štúdium a tiež sú k dispozícii na Referáte doktorandského štúdia LF
SZU, Limbová 12, I.poschodie, číslo dverí 114.
Aktuálny formulár prihlášky je na webovej stránke fakulty v časti doktorandské štúdium, resp. možno si
zakúpiť v predajni tlačív.

Prílohy k prihláške:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

stručný profesijný životopis (uviesť číslo telefónu a e-mailovú adresu)
overená kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia (externé štúdium)
uchádzač o štúdium v externej forme štúdia doloží potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného
pomeru v čase podania prihlášky na štúdium
zoznam publikovaných aj nepublikovaných prác
potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
rámcovaný projekt k téme dizertačnej práce prekonzultovaný a podpísaný budúcim školiteľom

V prihláške uviesť len jeden odbor a len jednu tému.
Termín podania prihlášky
Prihlášky spolu s prílohami doručiť do 22. mája 2020 do podateľne SZU, prípadne zaslať poštou
na adresu: LF SZU – prof. MUDr. Marian Vidiščák, PhD.,FEBPS, prodekan pre doktorandské
štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania, Referát doktorandského štúdia, Limbová 12, 833 03
Bratislava 3 (na obálku napísať „Prihláška na PhD štúdium“).
Termín prijímacích skúšok (z odboru a z cudzieho jazyka): 22. jún 2020
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 70,- EUR zaslať na číslo účtu:
Štátna pokladnica
Bankové spojenie typu SEPA:
IBAN: SK8781800000007000200522
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 1100002019
Do poznámky: poplatok LF PhD
poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia
Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač
pozvaný na prijímaciu skúšku.
Pozvánka na prijímaciu skúšku aj s obsahovým zameraním bude uchádzačom zaslaná poštou.
V externej forme doktorandského štúdia výška školného v akademickom roku 2020/2021 je
300,- EUR.
Podmienky prijatia:
•
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (všeobecné lekárstvo)
•
úspešne vykonaná prijímacia skúška
Konečné poradie prijatých uchádzačov určí prijímacia komisia v zložení dekan, príslušný
prodekan a predsedovia prijímacích komisií.
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., v. r.
dekan LF SZU

