
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach 
 
 

Podmienky prijatia na III. stupeň štúdia v študijnom programe voľné výtvarné umenie 
 na FU TUKE pre ak. rok  2020/2021 

 
Všeobecné informácie o prijímacom konaní 

 
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa. 

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium uznanie 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného ministerstvom. 
 
 
Termín podania prihlášky: do 01. 06. 2020 - na Dekanát Fakulty umení TUKE, Letná 9, 042 00 Košice                            

Termín konania prijímacích skúšok:  16. 06. 2020 

 
Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti.  
Forma a rámcový obsah odbornej časti  skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku. 

 
Uchádzači, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium, doložia rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou najneskôr v deň určený    na zápis na štúdium.  Rozhodnutie o uznaní 
vysokoškolského vzdelania  II. stupňa na účel pokračovania v štúdiu vydáva vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijný 
program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. 

 
Prílohy k prihláške: -     úradne overená kópia VŠ diplomu, vysvedčenia o ŠS,  

- kópia dokladu o zaplatení administratívneho poplatku 
- štruktúrovaný životopis 
- projekt dizertačnej práce (rozsah. 2 až 3 n. str.) v zmysle témy dizertačnej 

práce, ktorú vypísal školiteľ - ideový zámer, filozofické východiská skúmanej 
témy, metódy a cieľ výskumu, ideový náčrt praktickej časti dizertačnej práce 

- prehľad výsledkov umeleckej činnosti: výstav, projektov, návrhov a realizácií, 
súpis publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej činnosti; odozvy, 
citácie, recenzie príp. odborné posudky na tieto činnosti – uchádzač donesie až 
na prijímaciu skúšku 

- v prípade dokladov vydaných v zahraničí aj s úradným prekladom do 
slovenského jazyka 

 

Pri podaní prihlášky v elektronickej forme je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami zaslať 
na dekanát FU TUKE. Prihláška musí mať vygenerované evidenčné číslo.                            

Fakulta potvrdí príjem prihlášky prostredníctvom IS MAIS až po doručení všetkých príloh a úhrade 
poplatku. 

Administratívny poplatok: 40,- Eur, pri podaní prihlášky elektronickou formou (eprihlaska.tuke.sk) je 
poplatok 30,- Eur. 
 

V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevracia. 

Poplatok za externé doktorandské štúdium je 600,- Eur/rok. 
 
 
 
 



Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach 
 
Údaje potrebné pre úhradu platby za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 
 
   Banka:  Štátna pokladnica 
   Č. účtu: 7000151441/8180 
   IBAN:   SK60 8180 0000 0070 0015 1441 
   Variabilný symbol: 20202021 
   Konštantný symbol: 0308 

Špecifický symbol: 88999 
   Správa pre prijímateľa: meno uchádzača 
 
 
Kontaktná adresa: Dekanát Fakulty umení TUKE 
   Letná 9 
   042 00 Košice  
   055/602 2177 
 
Počty prijímaných študentov na ak. rok 2020/2021: 
 

- interných doktorandov: 1 
- externých doktorandov: podľa kapacity školiteľov a tém 

 
   

Priebeh prijímacieho konania 
 

 Uchádzač o doktorandské štúdium sa hlási na jednu z vypísaných tém. 
 

 Prijímacia skúška pozostáva z odbornej skúšky a jazykovej skúšky. 
 

 Odborná skúška pozostáva: 
   a/ z diskusie po predstavení projektu uchádzača k zvolenej téme - maximálne 40   
       bodov. 
   b/ z predloženia portfólia vlastných doterajších prác uchádzača - maximálne  40 
       bodov. 

 Za odbornú časť je možne získať  spolu maximálne 80 bodov. 
 

 Jazyková skúška pozostáva z testu úrovne B1 a odbornej rozprave v cudzom jazyku k  
      umeniu, dizajnu  a architektúre všeobecne. Za jazykovú skúšku je možne získať  

             maximálne 20 bodov. 
 

 Minimálny počet bodov pre splnenie podmienok prijatia je 51 bodov. 
 

 Prijímacie konanie úspešne absolvuje uchádzač s najvyšším počtom získaných bodov   
             pre danú vypísanú  tému, ktorý zároveň splní všetky predpísané podmienky. 
 

 O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe poradia a kapacitných možností fakulty. 

 
 


