Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Otvára v akademickom roku 2016/2017 pre záujemcov štúdium v novoakreditovanom
študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe v III. stupni
vysokoškolského vzdelávania.

Názov študijného odboru

Bezpečnostné verejno-správne služby
Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej

Názov študijného programu

správe

Stupeň štúdia

tretí

Forma štúdia

externá

Štandardná dĺžka štúdia

4 alebo 5 rokov

Udeľovaný akademický titul

philosophiae doctor ( PhD. )

Počet prijímaných uchádzačov na
štúdium

8

Poplatky za externé štúdium na akademický rok 2016/2017:
Ročné školné pre externé PhD. štúdium = 600 €,
ročné školné pre externé PhD. štúdium / rok vykonania dizertačnej skúšky = 800 €,
ročné školné pre externé PhD. štúdium / rok vykonania obhajoby dizertačnej práce = 1200 €.

Základné podmienky prijatia na štúdium
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného
programu druhého stupňa alebo študijného programu alebo študijného programu prvého
a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku

1

§ 53 ods.3 zákona o vysokých školách

1

v danom alebo

príbuznom študijnom odbore, ako je študijný odbor 8.3.2 Bezpečnostné verejno – správne
služby.
Prihláška na štúdium
Uchádzači

so záujmom

o

doktorandské

štúdium

v študijnom

odbore

8.3.2

Bezpečnostné verejno – správne služby podávajú prihlášky s určenými prílohami do 10.
augusta 2016. Prihlášku na štúdium zároveň podávajú aj elektronickou formou (elektronická
prihláška bude spustená od 10. júna 2016).
Prílohy prihlášky:
 Stručný životopis,
 overenú kópiu dokladov o nadobudnutom II. stupni vysokoškolského vzdelania v
študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe alebo v príbuznom
študijnom odbore,
 odporúčanie nadriadeného s personálnou pôsobnosťou (vzťahuje sa na uchádzača, ktorý
je v služobnom pomere príslušníka PZ alebo ďalších bezpečnostných služieb, s
výnimkou príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže), uchádzač, ktorý je
v služobnom pomere príslušníka PZ a jeho priamym nadriadeným je rektorka A PZ
v Bratislave odporúčanie nadriadeného doručí spolu s prihláškou referentovi Oddelenia
vedy a vedeckých projektov nepodpísané nadriadeným,
 súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác,
 odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované,
 súpis výsledkov inej odbornej činnosti,
 doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie ( 39,- € elektronická + papierová
prihláška, 49,- € papierová prihláška)
Uchádzač podáva prihlášku na štúdium na tlačivách určených na vysokoškolské štúdium
v Slovenskej republike spolu s požadovanými prílohami.

Počet prijímaných uchádzačov PhD.
Denné štúdium / 3

Externé štúdium/

Študijný odbor

roky

4 roky alebo 5 rokov

8.3.2 Bezpečnostné verejno – správne služby

-

8

