Zápis
študentov doktorandského štúdia
na akademický rok 2019/2020
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. a
7. ročník

denná forma štúdia
externá forma štúdia
denná forma štúdia
externá forma štúdia
denná forma štúdia
externá forma štúdia
denná forma štúdia
externá forma štúdia
denná forma štúdia (nadštandard)
externá forma štúdia

2. septembra 2019 (pondelok)
2. septembra 2019 (pondelok)
3. septembra 2019 (utorok)
3. septembra 2019 (utorok)
4. septembra 2019 (streda)
4. septembra 2019 (streda)
5. septembra 2019 (štvrtok)
5. septembra 2019 (štvrtok)
6. septembra 2019 (piatok)
6. septembra 2019 (piatok)

externá forma štúdia (nadštandard)

6. septembra 2019 (piatok)

Upozornenie:
Doktorand, ktorý splnil podmienky postupu do ďalšieho roka štúdia je povinný osobne sa
zúčastniť zápisu do príslušného akademického roka v termíne určenom pre zápis, resp. môže
sa nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom.
Na zápis do ďalšieho roku doktorandského štúdia je bezpodmienečne potrebné
predĺženie platného preukazu študenta (ISIC denní doktorandi, EXTERNÝ ŠTUDENT
– externí doktorandi z iných pracovísk), alebo NO ISIC (novinka UK – bez možnosti
využívať ISIC zľavy).

Poplatky doktorandi 2. – 7. ročníka oboch foriem štúdia uhradia
na číslo účtu (Štátna pokladňa):
IBAN: SK84 8180 0000 00700008 3012 – variabilný symbol 379200
- za validačnú známku:
13,00 € (denní doktorandi); 3 € (externí doktorandi), 3 € NO ISIC;
- za vystavenie nového preukazu:
20 € – ISIC (denní doktorandi); 10 € – EXTERNÝ ŠTUDENT, 10 € NO ISIC.
- externí doktorandi, ktorí sú súčasne zamestnancami fakulty, majú preukaz ITIC, ktorý im
vystaví/vystavil Referát ľudských zdrojov FaF UK)
Ak doktorand (2. až 7. roč.) pri zápise nepredloží doklad o zaplatení poplatku (platí sa
výlučne prevodom) – nebude mať platný preukaz študenta – nemôže byť zapísaný
v stanovenom termíne do ďalšieho roku štúdia.

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v dennej forme štúdia v súlade
s § 92 ods. 16 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako aj v zmysle smernice UK, platia ročné školné za
nadštandardnú dĺžku štúdia vo výške 1 250 €.
Výška ročného školného študentov v externej forme doktorandského štúdia
(štandardná i nadštandardná dĺžka štúdia) je v zmysle smernice UK určená vo výške
300 € ročne.
Poplatky za štúdium v externej forme (štandardná dĺžka štúdia) musia byť uhradené
najneskôr do 31. 8. 2018, t. j. do začiatku zápisu formou faktúry, ktorú Vám včas
zašleme.
Poplatky za nadštandardnú dĺžku štúdia (v dennej i externej forme štúdia) musia byť
uhradené do dátumu uvedeného v rozhodnutí dekana, ktoré študenti nadštandardného
štúdia dostanú pri zápise.

Doktorandi sa pri zápise preukážu výpisom (nie príkazom) z účtu banky
o uhradení príslušného poplatku.
Upozorňujem doktorandov, že pri zápise sa nebudú vyberať poplatky v hotovosti.
Zápisy sa budú konať podľa vyššie stanoveného harmonogramu o 10.00 h na Referáte
vedeckovýskumnej činnosti fakulty.
Každý študent sa pred zápisom musí preukázať dokladom o zaplatení príslušného poplatku
a musí mať vyplnené nasledovné tlačivá:
- index (skontrolovaný, aby v ňom boli zapísané všetky absolvované predmety a počet
kreditov bol rovnaký s ročným hodnotením doktoranda a AIS)
- súhlas so zverejnením osobných údajov
- čestné vyhlásenie o predchádzajúcom štúdiu (o súbežnom štúdiu, resp. o prekročení
štandardnej dĺžky štúdia); toto tlačivo vyplnia aj študenti, ktorí nikde neštudovali
- potvrdenia o návšteve školy (v takom množstve, v akom ich potrebujete)
- potvrdenie pre rodičov (tlačivo dá zamestnávateľ)
- aktualizovaný individuálny študijný plán doktoranda
- osobný list doktoranda
Študenti, ktorí sa zapisujú do 1. ročníka vyplnia len nasledujúce tlačivá
(ostatné im budú odovzdané pri zápise):
- čestné vyhlásenie o predchádzajúcom štúdiu (o súbežnom štúdiu, resp. o prekročení
štandardnej dĺžky štúdia); toto tlačivo vyplnia aj študenti, ktorí nikde neštudovali
- súhlas so zverejnením osobných údajov
- osobný list študenta
- potvrdenia o návšteve školy (v takom množstve, v akom ich potrebujete)
- potvrdenie pre rodičov (tlačivo dá zamestnávateľ)
- zmluva o vydaní študentského preukazu (len tí študenti, ktorí nevlastnia preukaz študenta
UK – ISIC, EXTERNÝ ŠTUDENT, prípadne NO ISIC)
Upozornenie: V zmysle § 66 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nedostavenie sa študenta na zápis po doručení
výzvy na zápis považuje za zanechanie štúdia.
V Bratislave 14. júna 2019

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., v. r.
dekan

