
Podmienky prijímania na doktorandské štúdium  
v akademickom roku 2019/2020 

 
Študijný program:  KATOLÍCKA TEOLÓGIA  

Stupeň: I. – licenciát, II. – doktorát 

Forma: denná (I), externá (E) 

Adresa fakulty: RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 

Termín podania prihlášky: 31.5.2019 

Termín prijímacích skúšok: 21.6.2019 

Poplatok za prijímacie skúšky: 45,- €  

Úhrada prevodom na účet pred zaslaním prihlášky: IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640; 
variabilný symbol: 4031130, konštantný symbol: 1118; správa pre prijímateľa: meno 
a priezvisko (príkaz na úhradu je možné vytlačiť z AIS2). 

Ročné školné v externej forme štúdia: 400,- € (číslo účtu obdrží uchádzač v prijímacom 
dekréte) 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: denné/externé: 1/10 

Prílohy k prihláške (tlačivo ŠEVT-u  alebo výstup z AIS2): 

• životopis s overenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní (VŠ – magisterské, 
licenciát); 

• rodný list (overená kópia); 
• prehľad doterajšieho štúdia - dosiahnuté výsledky v štúdiu (napr. fotokópia indexu); 
• súpis publikovaných a nepublikovaných prác, ich odborné posudky, ak boli vypracované, 

súpis výsledkov inej odbornej činnosti; 
• doklad o znalosti dvoch cudzích jazykov (stačí fotokópia indexu); 
• doklad o znalosti biblických jazykov - latinčina, gréčtina, hebrejčina (stačí fotokópia 

indexu); 
• súhlas vlastného ordinára; 
• návrh témy a anotácie licenciátskej práce (I. stupeň), resp. dizertačnej práce (II. stupeň) 

[témy na rok 2019/2020 budú zverejnené na webových stránkach fakulty a v AIS2]; 
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely prijímacieho konania (je súčasťou 

tlačiva Prihláška na štúdium); 
• doklad o úhrade poplatku za prijímacie pohovory.  
 
Elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium cez AIS2 je možné nájsť na stránke:  
http://www.frcth.uniba.sk/index.php?id=ais2 
(www.frcth.uniba.sk: Služby/Centrum IT/AIS2) 
 
Podmienky k prijatiu:  

• ukončené vysokoškolské vzdelanie: magisterské štúdium v odbore katolícka teológia, 
resp. „licenciát“;  

• základná znalosť latinčiny, hebrejčiny a gréčtiny;  
• aktívna znalosť dvoch cudzích jazykov, z toho aspoň jeden svetový jazyk;  
• odporúčanie vlastného ordinára; spravidla dvojročná prax po ukončení magisterského 

vzdelania;  
• úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. 


