Ponuka tém dizertačných prác 2019/2020
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV ponúka možnosť absolvovať 3. stupeň vysokoškolského
štúdia v študijnom odbore SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, študijnom programe
SLOVENSKÝ JAZYK, ktorý ústav realizuje na základe zmluvy s Filozofickou fakultou UK v
Bratislave. Témy dizertačných prác priamo vychádzajú z projektov realizovaných v ústave a
ponúkajú tak možnosť aj perspektívneho zapojenia študenta do vedeckého života ústavu po
úspešnom ukončení doktorandského štúdia.
Témy dizertačných prác ponúkané v školskom roku 2019/2020:
1. Anglicizmy v súčasnej slovenčine (so zameraním na typológiu komunikačných sfér a
spôsoby pravopisnej adaptácie)
školiteľka: PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.
forma: D/E
2. Súčasné tendencie v procese tvorenia slovenských vidových dvojíc
školiteľka: PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.
forma: D/E
3. Lexika slovenských terénnych názvov
školiteľka: Mgr. Iveta Valentová, PhD.
forma: D/E
4. Nárečová frazeológia a jej spracovanie v Slovníku slovenských nárečí
školiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.
forma: D/E
5. Jazyková situácia na vymedzenom nárečovom území Slovenska (starší a súčasný stav
v danom nárečí, jeho dynamika a fungovanie)
školiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.
forma: D/E
6. Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine
školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, CSc.
forma: D/E

Termín odovzdania prihlášky: 31. 5. 2019
Prihlášky sa podávajú v elektronickej aj tlačenej podobe.
Elektronické prihlášky vkladajte do systému cez https://uniba.sk/studium/pregradualnestudium-bc-mgr-mudr-a-mddr/prijimacky/elektronicka-prihlaska-na-studium-na-univerzitekomenskeho-na-akademicky-rok-20192020/

Tlačené prihlášky zasielajte na adresu:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Referát vedy a doktorandského štúdia
Gondova 2
814 99 Bratislava

K PRIHLÁŠKE JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ:
•

podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku,

•

notársky overenú kópiu dokladu o štátnom občianstve (rodný list),

•

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – diplom a vysvedčenie o štátnej
záverečnej skúške (Mgr.), končiaci magistri priložia k prihláške informáciu o čase
konania štátnic v prvom termíne a po ich absolvovaní prinesú na referát doktorandského
štúdia Filozofickej fakulty UK potvrdenie o ukončení a dobe štúdia zo študijného
oddelenia príslušnej fakulty,
o ak ste magisterské štúdium ukončili a diplom získali na zahraničnej vysokej
škole, obráťte sa na Rektorát Univerzity Komenského – p. Granátovú
http://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-amddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/
o uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK,
predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
o uchádzač, ktorý študoval na inej VŠ, predloží notársky overené kópie
dokladov

•

súpis svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej
odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností,

•

podpísaný projekt dizertačnej práce, obsahujúci stručný opis tematického zamerania
dizertačnej práce so stanovením predmetu výskumu, metodologických východísk a
postupov, ciele výskumu a zoznam literatúry s titulmi, ktoré uchádzač pokladá z
hľadiska témy za kľúčové. Celkový rozsah projektu by nemal prekročiť 10 strán textu.

V prihláške nevypĺňajte bod „výpis výsledkov“ na 2. strane (nepripájajte žiaden výpis známok).
K prihláške netreba prikladať potvrdenie o odbornej praxi uchádzača na dennú formu štúdia (3.
strana, 5. bod).

PRIJÍMACIE KONANIE:
Uchádzači s kompletne vyplnenými prihláškami budú písomne pozvaní na prijímaciu skúšku.
Obsahom prijímacej skúšky budú otázky o predloženom projekte i otázky členov komisie, ktoré
organicky súvisia s témou a predloženým projektom. Zamerané teda budú na overenie úrovne
teoretických a metodologických vedomostí uchádzača v príslušnom odbore a literatúre.
Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli
na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určia poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov.

Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej odbornej
činnosti.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
Potvrdenie o zaplatení poplatku 20€ treba priložiť k prihláške. Platobný príkaz vygeneruje
systém elektronickej prihlášky.

PRE ZAHRANIČIE
7000083100/8180
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
SWIFT: SUBASKBX
VS: 02
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného
programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa.
Viac informácií o doktorandskom štúdiu nájdete na stránke FF UK:
https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/doktorandske-studium/

