Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium na
Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018

Informácie pre uchádzačov sú uvedené v:
Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu EU v
Bratislave na akademický rok 2017/2018
Interná smernica číslo 1/2017 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej
univerzite v Bratislave – akademický rok 2017/2018.

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






Ekonomická teória v študijnom odbore 3.3.3 Ekonomická teória
Hospodárska politika v študijnom odbore 3.3.3 Ekonomická teória
Verejná správa a regionálny rozvoj v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj
Financie a bankovníctvo v študijnom odbore 3.3.7 Financie
Poisťovníctvo v študijnom odbore 3.3.8 Poisťovníctvo

NHF EU v Bratislave vypíše najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na
doktorandské štúdium témy dizertačných prác, na ktoré sa môžu uchádzači prihlásiť. Témy dizertačných prác
budú zverejnené od 10.4. 2017.
Uchádzači o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave podávajú prihlášku na
predpísanom tlačive „Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – 3. stupeň“ na adresu NHF EU v
Bratislave. V prípade, že si uchádzač podá prihlášku elektronicky, musí na NHF EU v Bratislave doručiť aj
jej tlačenú formu v stanovenom termíne. Prihlášku elektronicky je možné podať na stránke Ekonomickej
univerzity v Bratislave: http://euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/prihlaska-na-studium-phd
Termín na podávanie prihlášok na študijné programy NHF EU v Bratislave je do 10.6. 2017
Uchádzač o doktorandské štúdium je povinný v prihláške uviesť všetky požadované údaje a doložiť prílohy
k prihláške:
-

životopis,
kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
overené fotokópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia,
zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,
rámcový projekt k téme dizertačnej práce (2x),
motivačný list,
2 referenčné listy (autorom referencie nesmie byť školiteľ).

Kontakt:
Ing. Katarína Ondrejičková
referát vedy NHF EU v Bratislave
e-mail: katarina.ondrejickova@euba.sk
tel. č. 02/67291173

