PRIJÍMACIE KONANIE 2021/2022
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava
web: http://www.akademiapz.sk

Doktorandské štúdium - tel.: +421961057413

e-mail: michaela.holicova@minv.sk

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
PhD.
Bankové spojenie
Účet
IBAN
Variabilný symbol

Podaná

Nepodaná

elektronická prihláška

elektronická prihláška

39 €

49 €

Štátna pokladnica
7000409772/8180
SK05 8180 0000 0070 0040 9772
44444

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (PhD.)
Prihláška: 30.06.2021
Prijímacia skúška: prvá polovica júla 2021
Akadémia Policajného zboru v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie
v doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore:

9205V00 bezpečnostné vedy
v študijnom programe:

- Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
- Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE PhD.
•
•

•
•
•
•
•

štruktúrovaný životopis,
overenú kópiu dokladov o nadobudnutom II. stupni vysokoškolského vzdelania,
v študijnom programe ,,Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku“ alebo
v študijnom programe ,,Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ alebo
v študijnom programe akreditovanom v príbuznom študijnom odbore, alebo v
inom študijnom programe, ak uchádzač v študijnom programe
,,Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku“ alebo v študijnom programe
,,Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ alebo v študijnom programe
akreditovanom v príbuznom študijnom odbore, preukážu zodpovedajúcu odbornú
prax,
odporúčanie nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (nevzťahuje sa na
uchádzačov, ktorí sú v služobnom pomere príslušníka ZVJS ani na civilných
uchádzačov),
súpis svojich publikovaných prác,
odborné posudky o týchto prácach, ak boli vyhotovené,
doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
rámcový projekt k dizertačnej práci (4x).

FORMA A OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Prijímacia skúška bude vykonaná formou ústneho pohovoru pred skúšobnou komisiou.
Obsahom prijímacieho pohovoru bude najmä rozprava k rámcovému projektu dizertačnej
práce (uchádzač si vytvorí projekt na základe vybranej témy).
Rámcový projekt k dizertačnej práci obsahuje najmä jej predpokladanú štruktúru, aktuálnosť
témy, vymedzenie problému, predpokladaný cieľ dizertačnej práce, využiteľnosť výsledkov,
predpokladanú literatúru. Rozsah rámcového projektu je do 5 strán (A4).

Pri určení poradia komisia prihliada na rozsah preukázaných vedomostí uchádzačov
z obsahu jadra znalostí študijného odboru, rozsahu a kvality publikačnej alebo tvorivej činnosti
uchádzača, ako aj schopnosti objasniť obsah, metódy riešenia témy dizertačnej práce a
uplatnenia predpokladaných výsledkov riešenej problematiky.

POČET PRIJÍMANÝCH UCHÁDZAČOV NA
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Študijný odbor
9205V00 bezpečnostné
vedy
9205V00 bezpečnostné
vedy

Študijný program

Denná forma štúdia
3 roky
Bezpečnostnoprávna
2
ochrana osôb a
majetku
Bezpečnostnoprávne
0
služby vo verejnej
správe

Externá forma
štúdia 4 roky
15
8

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Prihlášky na doktorandské štúdium si uchádzači - príslušníci PZ a ďalších bezpečnostných
služieb podávajú na príslušné personálne útvary na tlačivách určených na vysokoškolské
štúdium v Slovenskej republike s určenými prílohami a prihlášku zároveň podávajú
elektronickou formou.
Uchádzač je povinný bezodkladne oznámiť všetky zmeny a nové skutočnosti, ktoré vznikli
od podania prihlášky na štúdium do prijímacieho konania a následne do zápisu na
štúdium.

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Výška ročného školného pre externú formu štúdia v akademickom roku 2021/2022
v študijných programoch
Bezpečnostnoprávna
ochrana
osôb
a
majetku
a Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe:
ročník

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

výška školného
600 EUR
600 EUR

800 EUR
(rok vykonania dizertačnej skúšky)

1200 EUR
(rok vykonania obhajoby dizertačnej práce)

