Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium
na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
v akademickom roku 2022/2023
Dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave oznamuje uchádzačom
o doktorandské štúdium v dennej alebo externej forme, že témy a podmienky na
prijatie budú k dispozícii na úradnej výveske dekanátu fakulty, resp. na webovom
sídle fakulty.
Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania
uchádzať, budú zverejnené najneskôr dva mesiace pred termínom podávania
prihlášok (do 31. marca 2022) na úradnej výveske fakulty, na webovom sídle
fakulty a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov).
Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom systému AIS2 – https://eprihlaska.uniba.sk/ais/start.do a po vytlačení aj s prílohami musí byť zaslaná do
31. mája 2022 (vrátane) na adresu: Referát vedecko-výskumnej činnosti a
zahraničných stykov Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava.
K prihláške uchádzač priloží:
a/ životopis,
b/ overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve,
c/ súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti,
prípadne posudky týchto prác a činností,
d/ osobný dotazník,
e/ iné relevantné doklady, napr. v prípade zmeny priezviska: sobášny list,
f/ uchádzač o štúdium v externej forme štúdia: potvrdenie od zamestnávateľa
o trvaní pracovného alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na
štúdium,
g/ kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (potvrdenie o transakcii)
– poplatok (60 €) treba uhradiť na účet fakulty:
IBAN príjemcu:
Názov účtu príjemcu:
Adresa príjemcu:
BIC/SWIFT:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
SK84 8180 0000 0070 0008 3012
Bežný účet Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Odbojárov 10,
832 32 Bratislava, SK
SPSRSKBA
648003
meno a priezvisko študenta (tento údaj je povinný)
0558

Univerzita Komenského v Bratislave zverejnila informácie o výške školného
a poplatkov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole vo vnútorných
predpisoch (v súlade s § 92 ods. 16 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):
Poplatky za prijímacie konanie (FaF UK):
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 60 €.
Školné (FaF UK):
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externá forma štúdia, doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku
(študent je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia vo výške): 300 €.
Prijímacie konanie sa bude konať dňa 20. júna 2022 od 8.30 h
v zasadacích sieňach dekanátu FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, prízemie
(dv. č. 36 až 39), prípadne online spôsobom.
Počet plánovaných miest na prijatie doktorandov pre:
denné štúdium: 20 miest,
externé štúdium: 20 miest.
Nástup na doktorandské štúdium: 2. september 2022.
Témy dizertačných prác na prijímacie konanie na akad. r. 2022/2023 budú
včas
vypísané
v akreditovaných
študijných
programoch:
Farmakológia,
Farmaceutická chémia, Farmakognózia a Klinická farmácia.
Forma prijímacej skúšky: ústna skúška
Obsahové zameranie prijímacej skúšky:
Študijný program Farmakológia doktorandského stupňa štúdia v študijnom
odbore farmácia
Hlavný predmet prijímacej skúšky: Farmakológia
Ďalšie predmety prijímacej skúšky: Biológia, Fyziológia, Molekulová biológia,
Patologická fyziológia, Biochémia, Toxikológia, Mikrobiológia, Imunológia, Genetika,
Klinická farmakológia a Klinická farmácia, Farmaceutická chémia, Farmakognózia,
Galenická farmácia, Lekárenstvo, Sociálna farmácia a Farmakoepidemiológia
Podmienka účasti na prijímacej skúške: ukončený spojený 1. a 2. stupeň
vysokoškolského štúdia v študijnom programe Farmácia študijného odboru Farmácia
(alebo jeho ekvivalent v zahraničí), alebo ukončený spojený 1. a 2. stupeň
vysokoškolského štúdia na lekárskych, veterinárnych, prípadne ukončený 2 stupeň
vysokoškolského štúdia na prírodovedeckých fakultách.
Študijný program Farmaceutická chémia doktorandského stupňa štúdia
v študijnom odbore farmácia
Hlavný predmet prijímacej skúšky: Farmaceutická chémia
Ďalšie predmety prijímacej skúšky: Anorganická chémia, Organická chémia,
Analytická chémia, Fyzikálna chémia, Biochémia, Farmakológia, Galenická farmácia.
Podmienka účasti na prijímacej skúške: ukončený spojený 1. a 2. stupeň
vysokoškolského štúdia v študijnom programe Farmácia študijného odboru Farmácia
(alebo jeho ekvivalent v zahraničí), alebo ukončený 2. stupeň vysokoškolského
štúdia (chemické študijné programy absolvované na univerzitách technického resp.
prírodovedného zamerania).
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Študijný program Farmakognózia doktorandského stupňa štúdia v študijnom
odbore farmácia
Hlavný predmet prijímacej skúšky: Farmakognózia
Ďalšie predmety prijímacej skúšky: Farmaceutická botanika, Biochémia, Analytická
chémia, Farmakológia, Klinická farmácia, Molekulárna biológia rastlín, Farmaceutická
chémia, Galenická farmácia
Podmienkou pre prijatie je ukončený spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia v
študijnom programe Farmácia študijného odboru Farmácia (alebo jeho ekvivalent
v zahraničí), alebo ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia v jednoodborovom
študijnom programe Genetika a molekulárna cytológia alebo v jednoodborovom
študijnom programe Molekulárna biológia alebo v jednoodborovom študijnom
programe Genetika, vždy v študijnom odbore Biológia, alebo v jednoodborovom
študijnom programe Biochémia v študijnom odbore Chémia (alebo ich ekvivalent
v zahraničí) a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.
Študijný program Klinická farmácia doktorandského stupňa štúdia v študijnom
odbore farmácia
Hlavný predmet prijímacej skúšky: Klinická farmácia
Ďalšie predmety prijímacej skúšky: Patologická fyziológia, Imunológia, Mikrobiológia,
Patobiochémia, Toxikológia, Farmakológia, Klinická farmakológia a farmakoterapia,
Lekárenstvo-sociálna
farmácia,
Aplikovaná
štatistika
pre
farmaceutov,
Farmakoepidemiológia, Farmaceutická informatika, Farmakoekonomika
Podmienka účasti na prijímacej skúške: ukončený spojený 1. a 2. stupeň
vysokoškolského štúdia v študijnom programe Farmácia študijného odboru Farmácia
(alebo jeho ekvivalent v zahraničí), alebo ukončený spojený 1. a 2. stupeň
vysokoškolského štúdia na lekárskych fakultách a úspešné absolvovanie prijímacej
skúšky.
Okrem otázok z hlavného predmetu daného študijného programu sú súčasťou
prijímacej skúšky aj:
- otázky z okruhu vybraných ďalších dvoch predmetov daného študijného
programu, ktoré určí prijímacia komisia vymenovaná dekanom podľa
zamerania témy dizertačnej práce,
- skúška z anglického jazyka.
V zmysle čl. 6 ods. 2 a 3 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite
Komenského v Bratislave dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky
o prijatí alebo neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
dekan FaF UK
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