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Po prerokovaní vo Vedení JLF UK dňa 19. mája 2009 a po schválení v Akademickom
senáte JLF UK dňa 22. mája 2009 vydávam nasledovné rozhodnutie o organizačnom
zabezpečení a podmienkach II. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium
dennou/externou formou na JLF UK v akademickom roku 2009/2010.
Podmienky
- úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z príslušného odboru a svetového
cudzieho jazyka,
- voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru,
- limit počtu pridelených miest doktorandov dennej formy,
- potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa (k termínu
prijímacieho konania),
- overená kópia vysokoškolského diplomu (po promócii)
Počty miest
Podľa počtu pridelených miest doktorandov dennej formy v súlade s Metodikou
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok a voľných školiacich kapacít
školiteľov príslušného odboru.
Harmonogram prijímacieho konania
Zverejnenie oznamu v masovokomunikačných prostriedkoch a na internete do 27.5.2009.
S témami dizertačných prác sa bude možné oboznámiť na Dekanáte JLF UK alebo webovej
stránke JLF UK http://www.jfmed.uniba.sk .
Prijímanie prihlášok na doktorandské štúdium do 27.7.2009.
Pozvanie uchádzačov: do 3.8.2009.
Prijímacie pohovory: 25.8.2009.
Oznámenie o výsledku prijímacích pohovorov: do 30 dní
Školné a poplatky spojené so štúdiom
Študenti doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia školné neplatia.
Bezplatné štúdium pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia sa vzťahuje na tých študentov
doktorandského študijného programu v dennej forme, ktorí boli prijatí na štúdium pred 1.
septembrom 2007 (§ 113a ods. 9 zákona o vysokých školách).
Študenti doktorandského študijného programu v externej forme štúdia platia školné vo výške
200 €/ 6.025,20 Sk, slovom: Dvesto eur za každý akademický rok počas štandardnej dĺžky
štúdia. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému
v príslušnom študijnom programe na príslušný akademický rok (§92 ods. 14 zákona
o vysokých školách).
Školné za štúdium doktorandského študijného programu v externej forme neplatia
zamestnanci JLF UK a zamestnanci MFN podieľajúci sa na výučbe v rámci JLF UK,
pracujúci na ustanovený týždenný pracovný čas.
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa stanovuje na sumu 60 €/
1.807,56 Sk (prihláška), slovom: Šesťdesiat eur.
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Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania neplatia uchádzači o dennú
formu doktorandského štúdia, zamestnanci JLF UK a zamestnanci MFN podieľajúci sa na
výučbe v rámci JLF UK, pracujúci na ustanovený týždenný pracovný čas.
Základné identifikačné údaje na vykonanie platby:
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000134502/8180
Variabilný symbol: 44 – meno
Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk
Kontaktná adresa: Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Záborského 2
036 45 Martin
Tel.: 043/4220432
e-mail: andrisova@jfmed.uniba.sk

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť schválením v Akademickom senáte
JLF UK dňa 22. mája 2009.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., v.r.
dekan JLF UK
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