Podmienky prijatia na doktorandske s tú diúm
na Ú stave geotechniky SAV, v. v. i. v akademickom rokú 2022/2023

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV, v. v. i. vyhlasuje prijímacie konanie na denné
doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských
zdrojov.

Termín podania prihlášok: 17.06.2022
Prijímacie konanie: 30.06.2022
Ústav geotechniky SAV, v. v. i. je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom
odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (študijný program Hutníctvo) ako externá vzdelávacia
inštitúcia. Doktorandské štúdium prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o
doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa dennou (internou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou
materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.
Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 4 roky, v externej forme 5 rokov. Doktorandovi v dennej
forme doktorandského štúdia poskytuje Ústav geotechniky SAV, v. v. i. na čas trvania tohto štúdia
štipendium. Externá forma štúdia je spoplatnená v zmysle príkazu rektora PR/TUKE/12/21 (700,- € /
akademický rok).

Témy doktorandského štúdia:
1. Téma: Syntéza a dopovanie vybraných selenidov prechodných kovov vysoko-energetickým mletím
pre perspektívne termoelektrické materiály.
Školiteľ: Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.
2. Téma: Mechanochemické zhodnotenie vaječného odpadu pre prípravu nanokryštalických minerálov
s environmentálnymi a biologickými aplikáciami.
Školiteľ: RNDr. Matej Baláž, PhD.
3. Téma: Vytváranie funkčných silikátových materiálov na báze prírodných surovín pre odstraňovanie
a katalytickú oxidáciu organických polutantov z odpadových vôd
Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.

Prihláška na doktorandské štúdium:
a) základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu
druhého stupňa,

b) prihláška na doktorandské štúdium so všetkými náležitosťami (životopis, doklad o ukončení 2.
stupňa vysokoškolského vzdelávania) sa podáva len v elektronickej forme:
https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais
c) pred prijímacím konaním je potrebné predložiť:
 potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti, napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho
dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý.
Poplatok za činnosti spojené s prijímacím konaním: 30,00 €
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom
Číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0015 1476 (Štátna pokladnica)
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača
Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Letná 9,
042 00 Košice

Košice, 30.05.2022

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
riaditeľ ÚGt SAV, v. v. i.

