
PRIJÍMACIE POHOVORY NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

POŽIADAVKY NA SKÚŠKU Z CUDZIEHO JAZYKA 

 

 

 

Skúška z cudzieho jazyka: 

 

1. Vyžaduje sa znalosť na pokročilom stupni ovládania cudzieho jazyka, t. j. schopnosť 

aktívne komunikovať o odbornej problematike, pohotovo reagovať na stimuly vyplývajúce 

z danej situácie, jazykovo kompetentne viesť dialóg a diskusiu na témy odborného 

zamerania doktoranda, ako aj v širšom hospodárskom kontexte. 

2. do 12. júna 2020 musia uchádzači odovzdať všetky písomné práce, t. j. projekt dizertačnej 

práce 1x v slovenskom jazyku a 1x preklad vo vybranom svetovom jazyku v rozsahu 10 

strán a požadované písomné komunikáty. 

 

 

Skúška pozostáva z dvoch základných častí: 

 

1. časť: Písomná časť skúšky z cudzieho jazyka 

 

1. Spracovanie zamerania dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási, formou projektu 

1x v slovenskom jazyku a 1x preklad vo vybranom svetovom jazyku v rozsahu 

10 strán. 

 

Projekt dizertačnej práce musí obsahovať tieto časti: 

• titulný list obsahujúci názov vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov 

vybranej témy dizertačnej práce s podnadpisom „Návrh projektu dizertačnej práce 

k prijímaciemu konaniu“, priezvisko, meno a tituly uchádzača, názov študijného 

programu, číslo a názov študijného odboru, forma štúdia, na ktorú sa uchádzač hlási, 

priezvisko, meno a tituly školiteľa, rok, 

• zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybratú tému 

dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač 



chcel uberať pri spracúvaní práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní 

vybranej témy dizertačnej práce (1 - 2 strany), 

• stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry. 

 

2. Vypracovanie korešpondenčných listov v cudzom jazyku, z ktorého uchádzač robí 

prijímaciu skúšku: 

a) formálny list – prihlásenie sa na vedeckú stáž, resp. konferenciu v zahraničí, 

b) štruktúrovaný profesionálny životopis, 

c) Moje pracovisko, resp. moje akademické štúdium (u nových absolventov). 

 

 

2. časť: Ústna časť skúšky z cudzieho jazyka 

 

- prezentácia zamerania dizertačnej práce v príslušnom cudzom jazyku, 

- spoločensko-profesionálna konverzácia na témy odborného zamerania doktoranda (napr. 

štúdium cudzojazyčnej odbornej literatúry, účasť na odborných seminároch 

a konferenciách doma i v zahraničí, resp. ŠVOČ u nových absolventov, rôzne formy 

prezentácie odborných prác, resp. publikačná činnosť doktoranda, profesionálne kontakty 

doktoranda s pracoviskami podobného charakteru doma i v zahraničí, a pod.), 

- čítanie s porozumením z odbornej literatúry a následná reprodukcia (odbornú 

cudzojazyčnú literatúru je potrebné priniesť na skúšku) 
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