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AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
PONÚKANÝ PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

NÁZOV DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

DENNÉ ŠTÚDIUM EXTERNÉ ŠTÚDIUM *
DĹŽKA ŠTÚDIA 3 ROKY DĹŽKA ŠTÚDIA 4 ROKY
mediamatika a kultúrne dedičstvo mediamatika a kultúrne dedičstvo

* externé štúdium je spoplatnené sumou 2 000 € na jeden akademický rok

Podrobné informácie o študijnom programe: 
•  učebné plány, 
•  informačné listy predmetov
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http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php
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  PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR
PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH

DENNÉ EXTERNÉ

mediamatika a kultúrne dedičstvo / mediálne a komunikačné štúdiá 2 2

SPOLU 2 2

 

 V prípade nízkeho počtu uchádzačov na denné a externé štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.
 

 PODMIENKY PRIJATIA

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa. (Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 131/2002 Z. z., §56, ods. 4) 
v rovnakom študijnom odbore alebo v študijnom programe obsahovo súvisiacim so študijným programom mediamatika 
a kultúrne dedičstvo. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške 
na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

Ďalšie podmienky prijatia 

Výberové konanie
Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s  cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači 
s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. 

Pravidlá výberového konania:
• uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce. Témy dizertačných prác budú zverejnené spolu s oznamom 

o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na úradnej výveske fakulty a na www.fhv.uniza.sk minimálne 2 mesiace 
pred ukončením prijímania prihlášok na štúdium, 

• vyhodnotenie prijímacieho konania a  návrh uchádzačov na prijatie na doktorandské štúdium v  príslušnom študijnom 
programe vykoná prijímacia komisia, ktorú vymenuje dekan fakulty, 

• dekan fakulty rozhodne o prijatí uchádzača najneskôr do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky,
• na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku. 

Rámcový obsah prijímacej skúšky: 
• prezentácia vlastného projektu k zvolenej téme dizertačnej práce,
• odborná rozprava, pri ktorej musí uchádzač preukázať predpoklady pre samostatnú vedeckovýskumnú činnosť a dobrú 
 orientáciu vo zvolenom odbore štúdia.

Výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe:
a) výsledkov prijímacej skúšky (max. 40 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia), 
b) výsledkov predchádzajúceho štúdia (max. 30 bodov, prideľované podľa VŠP (vážený študijný priemer) druhého stupňa VŠ 

vzdelávania podľa nasledovného rozpisu: VŠP 1-1,25=30 bodov, VŠP 1,26-1,99=20 bodov; VŠP 2-viac=0 bodov), 
c) publikačnej a vedeckej činnosti (max. 30 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne prijímacia komisia).

 PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, študujúci v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium 
použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv 
alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.
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 PRIHLÁŠKA

Prihlášky sa podávajú na študijné programy.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú 
prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ 
https://prihlaskavs.sk/sk/.
Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade 
poplatku a zaslať ju poštou na adresu FHV do určených termínov.
Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú 
fakultu so zaplatením príslušného poplatku. 

Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium:
1. životopis,
2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (s výnimkou absolventov FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA),
3. zoznam doteraz publikovaných odborných a  vedeckých prác a  ďalšie doklady svedčiace o  odborných a  vedeckých 

aktivitách v odbore mediálne a komunikačné štúdiá,
4. vypracovaný rámcový projekt k prihlasovanej téme,
5. doklad o uhradenom poplatku za prijímacie konanie.

Poplatok za prijímacie konanie: 
20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
  banka:   Štátna pokladnica
  číslo účtu v tvare IBAN:  SK52 8180 0000 0070 0026 9925 
  konštantný symbol:  0308
  variabilný symbol:  10833 – doktorandské štúdium
Spôsob úhrady:  platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie 

uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská 
univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska 
zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

 TERMÍNY

Deň otvorených dverí Termín podania prihlášky Termín prijímacieho konania

7. 2. 2023 (prezenčne)
 7. 3. 2023 (online)1  do 31. 5. 2023 23. 6. 2023

 

 UBYTOVANIE

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti 
trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 41 € – 61 €/mesačne.2

1 Uchádzači o štúdium môžu požiadať o konzultácie ohľadom štúdia/študijného programu aj individuálne.
2 Suma poplatkov za ubytovanie sa môže zmeniť v závislosti od vývoja cien.
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 STRAVOVANIE

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,60 € – 4,20 €.3

 ŠTIPENDIÁ

Študentom v  dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v  zmysle Zákona 131/2002 Z. z. (o  vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), § 54 ods. 18.

 UPLATNENIE ABSOLVENTOV

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO
(študijný odbor 7205 mediálne a komunikačné štúdiá)
Absolventi majú silne rozvinutú abstraktnú zložku myslenia na báze dokonalého zvládnutia základných disciplín knižnično- 
informačnej vedy, vedeckých metód výskumu a hlbokých teoretických znalostí niektorej z oblastí mediamatiky a kultúrneho 
dedičstva. Sú schopní tvorivo pracovať v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva a aplikovať získané výsledky v ďalších 
vedných odboroch. Absolventi sa môžu uplatniť vo výskume v oblasti knižnično-informačnej vedy a v oblasti mediálnej ako 
odborníci v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ako vysokoškolskí učitelia a pod. v závislosti od užšej špecializácie ich 
štúdia a témy dizertačnej práce, môžu samostatne podnikať v oblasti masmédií, zabezpečovať informačný servis pre štátnu 
správu, tretí sektor alebo pracovať ako špecialisti pre tvorbu a analýzu informačného obsahu.

3 Suma poplatkov za stravovanie sa môže zmeniť v závislosti od vývoja cien.


