
Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium: 

študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku,  

študijný program Podnikový manažment  

 

Akademický rok 2017/ 2018 

 

Podmienkami prijatia na štúdium v študijnom programe doktorandského štúdia 
Podnikový manažment je absolvovanie študijného programu druhého stupňa štúdia, 
aktívna znalosť anglického jazyka, absolvovanie prijímacej skúšky a uhradenie školného. 
Študenti sa môžu uchádzať o prijatie na internú alebo externú formu štúdia. 

 

Termín podania prihlášky do: 15.8. 2017  

Termín konania prijímacej skúšky: presný dátum bude zverejnený v auguste 2017  

Začiatok PhD. štúdia: október 2017 

 

Predkladané doklady a náležitosti:  

 Prihláška na doktorandské štúdium (tlačivo je možné stiahnuť z našej webstránky) 
 
Prílohy podľa prihlášky: 
 

 Životopis 

 Overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej 
skúške, dodatok k diplomu) 

 Návrh projektu budúcej dizertačnej práce, a to v slovenčine aj angličtine  
 
 
Okrem toho uchádzač môže predložiť ďalšie doklady o vzdelaní a vedeckej činnosti 

(jazykové znalosti, certifikáty, odporúčania, účast vo ŠVOČ a podobných študentských 
projektoch). 

 
Na prihláške musí mať uchádzač uvedenú tému, na ktorú sa prihlasuje a súhlas 

školiteľa (vyjadrený podpisom alebo jeho samostatným prehlásením). Kontakt na školiteľov 
sa nachádza v časti Témy doktorandských prác. 

 
 VŠM potvrdí príjem prihlášky a zašle informácie a pozvánku na prijímacie konanie 

najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacej skúšky.  

Prijímacia skúška pred komisiou stanovenou rektorkou VŠM pozostáva z: 

 odbornej skúšky  
 skúšky z anglického jazyka 

Počas odbornej skúšky kandidát zdôvodňuje výber témy doktorandskej dizertačnej práce a 
svoju predstavu o metodickom postupe a očakávaných výsledkoch vlastného výskumu. 



Uchádzač musí preukázať predpoklady na samostatnú vedeckú prácu v príslušnom 
študijnom odbore. Ďalším nevyhnutným predpokladom je odborná zrelosť uchádzača, 
znalosť základov metodológie príslušného odboru a dobrý prehľad v relevantnej odbornej 
literatúre. Vítaná je predchádzajúca odborná prax a publikačná činnosť uchádzača. 
Jazykovou prijímacou skúškou sa overujú schopnosti uchádzača komunikovať, študovať, 
používať vedeckú literatúru a prezentovať danú problematiku v anglickom jazyku.  

O prijatí na štúdium rozhoduje rektorka VŠM na návrh prijímacej komisie. Rozhodnutie 
o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia 
podmienok na prijatie na štúdium. Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia 
v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých VŠM plánuje prijať na štúdium 
podľa príslušného študijného programu. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže 
podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva rektorke VŠM v lehote 
do ôsmich dní odo dňa doručenia o neprijatí.  

Školné za nadchádzajúci akademický rok externého doktorandského štúdia je  2500,- 
EUR. Uchádzači o doktorandské štúdium zaplatia poplatok za podanie prihlášky a prijímacie 
konanie vo výške 50,- EUR, bezhotovostným prevodom na číslo účtu: SK 85 7500 0000 
0002 0286 1503, variabilný symbol: dátum narodenia alebo študentské číslo uchádzača, do 
správy pre prijímateľa nezabudnúť uviesť: svoje meno, priezvisko a poznámku „doktorand“. 

 

Bližšie Informácie:  
 
Andrea Sládečková 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 
 
tel. č. 02/ 68 20 45 09, asladeckova@vsm.sk 
 
 
 
 
 

mailto:asladeckova@vsm.sk

