
 
Informácie pre uchádzačov  o doktorandské štúdium  

na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave 
pre akademický rok 2021/2022 

Doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave je možné v akademickom 
roku 2021/2022 študovať dennou (3 roky) alebo externou (4 roky) formou  v týchto akreditovaných 
doktorandských  študijných  programoch: 

 ekonomická teória -  skratka študijného programu   dET_15    denná forma 
                                                                                             dETe_15 externá forma 

 hospodárska politika  -  skratka študijného programu   dHPO_15    denná forma 
 dHPOe_15 externá forma 

 financie a bankovníctvo -  skratka študijného programu  dFAB_15    denná forma 
 dFABe_15 externá forma 

 verejná správa a regionálny rozvoj -  skratka študijného programu  dVSRR_15    denná forma 
           dVSRRe_15 externá forma 

 poisťovníctvo -  skratka študijného programu  dPOI_15    denná forma 
                                                                                   dPOIe_15 externá forma 

        externé vzdelávacie inštitúcie: 

 Ekonomický ústav SAV – študijný program ekonomická teória   dET_SAV15    denná forma 
      dETe_SAV 15  externá forma 

 Prognostický ústav SAV – študijný program hospodárska politika   dHPO_SAV15    denná forma 

  
Uchádzači o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave podávajú 
prihlášku výhradne elektronicky na stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave:  
https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome    
 

Termín na podávanie prihlášok je do 11.6.2021 

Uchádzač o doktorandské štúdium je povinný v elektronickej prihláške uviesť všetky požadované 
údaje  a priložiť prílohy pdf: 

- životopis, 
- fotokópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského (ak boli do termínu určeného na 

podávanie elektronickej prihlášky príslušnou vysokou školou vydané) 
- zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác 
- rámcový projekt k téme dizertačnej práce v slovenskom jazyku, ak si vyberie uchádzač tému 

v slovenskom jazyku  (ak si uchádzač vyberie tému dizertačnej práce v anglickom jazyku, tak 
aj rámcový projekt odovzdá v anglickom jazyku) 

- motivačný list 

 
Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky doručí na referát pre vedu a doktorandské štúdium NHF 
EU v Bratislave v termíne do 16. júna 2021 v tlačenej forme: 

a) úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu o ukončení 2. stupňa štúdia, ak bol do 
termínu určeného na podávanie prihlášok príslušnou vysokou školou vydaný, 

b) úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnych skúškach, ak bolo do termínu určeného na 
podávanie prihlášok príslušnou vysokou školou vydané, 

c) úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu, ak bol do termínu určeného na  podávanie 
prihlášok príslušnou vysokou školou vydaný. 

Originály vysokoškolských diplomov, vysvedčení a dodatkov nebude NHF EU v Bratislave prijímať. 
Uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň štúdia na EU v  Bratislave, je oprávnený predložiť aj neoverené 
fotokópie dokladov. 
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