
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

 

Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského 

štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, 

pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických 

vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte. 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje 

doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo. 

Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme štúdia, pri ktorej je štandardná 

dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme štúdia, pri ktorej je štandardná 

dĺžka štúdia najviac 5 rokov. 

 

Podmienky prijatia 

 

Uchádzači o štúdium v treťom stupni študijného programu Ošetrovateľstvo musia mať 

ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo v zmysle § 78 ods. 3) 

písm. c), d), a e) Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, získanom v 

Slovenskej republike alebo v zahraničí. 

 

Témy (spolu so školiteľmi), termíny prijímacích pohovorov, podmienky prijatia na 

doktorandské štúdium sú: 

• vyvesené na úradnej výveske fakulty 

• zverejnené na webovej doméne fakulty (TU)   

• k dispozícii na Oddelení pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

 

 

Prihláška 

prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS 

http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Doktorandske_studium/2022/1_prijimacie_pohovory_PhD_2022_FOaZOS_informacieN1.pdf


na https://mais.szu.sk/eprihlaska (použite prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú 

prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou. 

Organizácia doktorandského štúdia 

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa 

na základe kreditového systému. Organizáciu doktorandského štúdia upravuje Vnútorný 

predpis  Smernica dekana fakulty – Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ošetrovateľstva 

a zdravotníckych odborných štúdií. 

 

Organizovanie doktorandského štúdia  prebieha podľa právnych predpisov a individuálneho 

študijného plánu. Individuálny študijný plán zostavuje školiteľ, ktorý následne schvaľuje 

odborová komisia. 

Individuálny študijný plán  sa skladá z dvoch častí – študijnej a vedeckej. 

Študijná časť 

• Skúška z anglického jazyka 

• Individuálne štúdium predmetov uvedených v študijnom pláne 

Vedecká časť 

Individuálna/tímová vedecká práca na téme dizertačnej práce. Táto časť riadená školiteľom. 

 

Ukončenie doktorandského štúdia 

Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie 

dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorej formálna úprava  a obsahová štruktúra 

je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných prác. 

 

https://mais.szu.sk/eprihlaska
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Doktorandske_studium/2022/Zasady_PhD_studia_FOaZOS_2020_all.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Doktorandske_studium/2022/Zasady_PhD_studia_FOaZOS_2020_all.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Doktorandske_studium/2022/2_Studijny_plan_PhD_2022_FOaZOS.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2019/2019-05_O_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf

