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SMERNICA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 3. STUPEŇ ŠTÚDIA
NA VYSOKÚ ŠKOLU EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY
V BRATISLAVE PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
VŠEM má po vyjadrení Akreditačnej komisie právo od akademického roka 2020/2021
udeľovať akademický titul philosophiae doktor „PhD“, absolventom dennej aj externej formy
štúdia, v doktorandských študijných programoch manažment malého a stredného podnikania a
verejná správa v študijnom odbore ekonómia a manažment.
Podmienky prijatia na štúdium
1. Na VŠEM je uchádzač prijímaný na základe prijímacieho konania.
2. Základnou podmienkou prijatia je:
 úspešné ukončenie 2. stupňa štúdia (magisterského alebo inžinierskeho) v študijnom
odbore ekonómia a manažment alebo v príbuznom študijnom odbore a
 znalosť anglického jazyka.
3. Uchádzač sa prihlasuje písomne na jednu z vypísaných tém dizertačných prác, o ktoré sa
môže v rámci prijímacieho konania uchádzať.
4. Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorú menuje na návrh
predsedu odborovej komisie rektor VŠEM.
5. Prijímacia skúška v akreditovaných študijných programoch 3. stupňa štúdia na VŠEM v
Bratislave sa realizuje kombinovanou formou a pozostáva z:
 odbornej časti súvisiacej so študijným programom 3. stupňa štúdia a vybranou témou
dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási písomnou formou, v ktorej spracuje
rámcový projekt k téme dizertačnej práce v podobe téz, v rozsahu 10 strán A4 s počtom
približne 20 000 znakov v štátnom jazyku, resp. v anglickom jazyku;
 anglického jazyka na posúdenie komunikačnej schopnosti uchádzača v cudzom jazyku;
 posúdenia splnenia ďalších podmienok pre prijatie určených vysokou školou, vrátane
motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre
uchádzača (formou zisťujúcou predpoklady a schopnosti na samostatnú tvorivú činnosť
v oblasti vedy, resp. nadanie uchádzača),
 prípadne zapojenia sa do vedeckovýskumnej činnosti formou participácie na riešení
výskumného projektu, publikovania vo vedeckom/odbornom časopise, či v
recenzovanom konferenčnom zborníku, ŠVOČ alebo dokladovania úspešného
absolvovania relevantnej štátnej jazykovej skúšky, ktorú uchádzač vydokladuje.
6. Prijímacia komisia určí poradie uchádzačov na základe:
 študijných výsledkov v 2. stupni štúdia, po predložení úradne overených kópií
vysokoškolského diplomu 2. stupňa, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške;
 rozsahu a kvality doterajšej odbornej publikačnej činnosti a
 osobného pohovoru.
7. Rektor rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí uchádzača na konkrétnu
tému dizertačnej práce s uvedením mena školiteľa. Poradie prijatých študentov sa stanoví
na základe výsledkov prijímacej skúšky.
8. Pre zahraničných uchádzačov sú podmienky prijatia totožné s podmienkami prijatia
študentov SR. Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 2. stupeň
vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predložia rozhodnutie o uznaní
dokladu o vzdelaní na akademické účely.
9. Pokiaľ uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského
štúdia na zahraničnej vysokej škole, nedisponuje uznaným dokladom jeho štúdia z inej VŠ
v SR, o uznanie požiada uchádzač písomne študijné oddelenie VŠEM v Bratislave v
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dostatočnom časovom predstihu, v zmysle zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov
o vzdelávaní na pokračovanie v štúdiu. K žiadosti priloží:
 osvedčené fotokópie dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou
(diplom) a úradný preklad uvedeného dokladu vyhotovený prekladateľom zapísaným v
zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“) Ministerstva
spravodlivosti SR;
 overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a
úradný preklad tohto výpisu urobený prekladateľom zapísaným v zozname;
 overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný
preklad tohto dodatku urobený prekladateľom zapísaným v zozname; odporúčanie
Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR.
 Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá VŠEM po posúdení žiadosti.
 Rozhodnutie vydá VŠEM po predložení vyššie uvedených dokladov automaticky, ak
ide o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú bilaterálnu
dohodu na akademické účely.
10. Uchádzač o štúdium 3. stupňa na VŠEM sa hlási podaním prihlášky v papierovej podobe
na tlačivách ŠEVT 49 400 2. Termín podávania prihlášok je do 30.6. 2022. Prípadný ďalší
termín môže povoliť rektor.
11. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
 meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko,
 vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
 zvolenú formu doktorandského štúdia (dennú/externú).
12. K prihláške uchádzač priloží:
 životopis (v slovenskom alebo anglickom jazyku),
 úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní; absolventi VŠEM sú
oprávnení predložiť neoverenú fotokópiu vysokoškolského diplomu,
 súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej
alebo vedeckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach.
 rámcový projekt k téme dizertačnej práce v printovej a elektronickej podobe
 potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
13. Poplatok za prijímacie konanie na doktorandské štúdium je v zmysle platnej Smernice
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEM v Bratislave pre príslušný
akademický rok. Poplatky sa uhrádzajú výhradne bankovým prevodom (nie poštovou
poukážkou).
14. Uchádzač si môže na študijný odbor ekonómia a manažment poslať len jednu prihlášku a
na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).
15. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektor VŠEM na základe odporúčania
prijímacej komisie a na základe smernice schválenej Akademickým senátom VŠEM.
16. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o štúdium.
Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia.
17. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré
obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Podľa Zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods. 3 majú vysoké školy právo
požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač
informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
18. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača
slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.
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Prerokované v Spoločnej odborovej komisii VŠEM dňa 14. marca 2022.
prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.
poverená predsedníčka SOK VŠEM v Bratislave

Prerokované a schválené v Akademickom senáte VŠEM dňa 17. marca 2022.

doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.
predseda AS VŠEM
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