Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium
na akademický rok 2020/2021

v študijnom odbore ekonómia a manažment
v študijnom programe medzinárodné ekonomické vzťahy
Termín konania prijímacích skúšok na doktorandské štúdium

1. júla 2020 o 9.00 hodine
Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium sa realizuje elektronickou formou
(návod na vyplnenie e-prihlášky je na stránke www.euba.sk).
Uchádzač je povinný vyplniť v prihláške všetky požadované údaje a doložiť všetky prílohy.
K prihláške uchádzač priloží:
– doklad o zaplatení poplatku spojeného s prijímacím konaním vo výške 32,- eur (poplatok
sa v prípade neúčasti na prijímacej skúške alebo po zrušení prihlášky zo strany uchádzača
nevracia). Interní zamestnanci EU v Bratislave poplatok za prijímacie konanie neplatia.
Úhradu je možné zrealizovať výhradne bankovým prevodom (nie poštovým
poukazom). V doklade je nutné uviesť nasledujúce údaje (platí pre úhradu zo SR alebo
z krajín zapojených do SEPA): názov fakulty v tvare FMV EUBA, číslo účtu:
IBAN:SK4781800000007000080671, variabilný symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky,
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla uviesť dátum narodenia v tvare rrmmdd
(napr. 2. 5. 1996 – 9605020000), špecifický symbol: 1050003, SWIFT: SPSRSKBA, banka:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava.
Na úhradu zo zahraničia (tretie krajiny nezapojené do SEPA) sa použijú identifikačné údaje:
príjemca: Ekonomická univerzita v Bratislave, poznámka: FMV EUBA, číslo účtu: IBAN:
SK4781800000007000080671, variabilný symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky,
u uchádzačov bez rodného čísla uviesť dátum narodenia v tvare: rrmmdd0000, špecifický
symbol: 1050003, banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava,
SR, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, sprostredkujúca banka príjemcu: VÚB, a. s., Mlynské
Nivy 1, 829 90 Bratislava, SR, BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX.
Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o zaplatení poplatku za
prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z účtu, resp. potvrdenie o úhrade
alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.
–

motivačný list v štátnom jazyku v tvare pdf,

–

životopis,

– úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia
(diplom a dodatok k diplomu). Absolventi EU v Bratislave predložia iba neoverené kópie
dokladov. V prípade, že uchádzač do termínu podania prihlášky nemá doklad o ukončení

2. stupňa štúdia, priloží k prihláške potvrdenie o ukončení štúdia vydané príslušnou
vysokou školou najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Overené fotokópie dokladov
uchádzač predloží najneskôr v deň zápisu na štúdium,
– uchádzač o dennú formu štúdia priloží zo študijného oddelenia fakulty, na ktorej študoval
potvrdenie o celkovom študijnom priemere,
–

zoznam publikačnej činnosti v tvare pdf (ak uchádzač publikoval),

–

uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval druhý stupeň vysokoškolského
štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na
akademické účely. O uznanie požiada písomne EU v Bratislave v dostatočnom časovom
predstihu,

–

1x projekt (tézy témy) dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási v slovenskom jazyku
(v tvare pdf),

–

1x projekt (tézy témy) dizertačnej práce v obidvoch cudzích jazykoch, ktoré si uchádzač
vybral (anglický, francúzsky, ruský, nemecký, španielsky), t. j. spolu dva projekty v cudzích
jazykoch (v tvare pdf).

Vyplnenú prihlášku spolu s ostatnými prílohami a úvodnými projektmi
dizertačnej práce v slovenskom a dvoch cudzích jazykoch doručte

do 12. júna 2020
na adresu: Fakulta medzinárodných vzťahov EU
referát pre doktorandské štúdium a sociálnu starostlivosť o študentov
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5
(kontakt: Mgr. Renáta Balcová, tel. 02/6729 5477, miestnosť E4.27,
e-mail: renata.balcova@euba.sk)

Prijímacia skúška pozostáva z:
– odbornej skúšky,
– jazykovej skúšky z dvoch cudzích jazykov,
Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie predpokladov
uchádzača na riešenie problematiky dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. K tejto časti skúšky
predkladá uchádzač projekt dizertačnej práce v rozsahu 18 000 až 24 000 znakov (formálne
náležitosti: typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5, všetky okraje:
2,5 cm, literatúra podľa STN).
Obsahom jazykovej prijímacej skúšky je preverenie uvedených znalostí v zvolených cudzích
jazykoch, ktoré sa realizujú na základe projektu v 2 cudzích jazykoch v tom istom rozsahu.
Projekt dizertačnej práce v slovenskom jazyku musí obsahovať:
– titulný list s názvom vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov vybranej
témy dizertačnej práce s podnadpisom „Projekt dizertačnej práce“, meno, priezvisko

a tituly uchádzača, názov študijného odboru, formu štúdia, na ktorú sa uchádzač hlási,
meno, priezvisko a tituly školiteľa, rok,
– zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov
a cieľov dizertačnej práce, popis predpokladaných metód aplikovaných pri spracovaní
témy dizertačnej práce, charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky
dizertačnej práce spracovanú na základe odbornej literatúry.
Pre projekt dizertačnej práce v príslušnom cudzom jazyku platí podobná štruktúra.

Hodnotenie uchádzačov a prijímanie na doktorandské štúdium
Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná.
Pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých menuje dekan FMV.
Jazykové skúšky vykoná uchádzač pred členom komisie z Fakulty aplikovaných jazykov
EU v Bratislave.
Skúšobná komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Na
základe hodnotenia jednotlivých uchádzačov určí poradie úspešnosti. O prijatí či neprijatí
uchádzačov rozhodne dekan fakulty do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže poslať dekanovi FMV EU žiadosť
o preskúmanie tohto rozhodnutia do 8 dní odo dňa jeho doručenia.
Školné a poplatky spojené s doktorandským štúdiom na EU v Bratislave upravuje interná
smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave, štatúty
jednotlivých fakúlt a § 92 zákona č. 131/2002 o vysokých školách.
Záujemcov o doktorandské štúdium upozorňujeme, že podľa Internej smernice č.
10/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave sa za
externé doktorandské štúdium platí 1000,- eur za akademický rok.
Počet prijímaných interných študentov na doktorandské štúdium bude stanovený do
termínu konania prijímacích skúšok v závislosti od určenia počtu štipendijných miest
a pridelených finančných prostriedkov. Počet prijatých uchádzačov v externej forme závisí
od kapacity školiteľov.
Výučba na doktorandskom štúdiu sa uskutočňuje v pracovných dňoch.

Témy DDP na prijímacie konanie na doktorandské štúdium FMV EU
na akademický rok 2020/2021
Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Osobitosti ekonomického rozvoja Indonézie
Indonézia ako štát juhovýchodnej Ázie, druhej vlny industrializácie patrí ku skupine tzv.
novoindustrializovaných štátov. Od 80. rokov 20. storočia začala uskutočňovať ekonomické
reformy, ktoré vedú k zmene štruktúry jej ekonomiky, k postupnej zmene komparatívnych
výhod, k zmene komoditnej štruktúry jej zahraničného obchodu a k zmene kvality zapojenia
do medzinárodnej deľby práce. Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať hospodársku
politiku Indonézie od 80. rokov 20. storočia a kvalitu a kvantitu zmien, ku ktorým v jej
ekonomike dochádza.
Katarské kolo rokovaní WTO, kritické vyhodnotenie jeho doterajších výsledkov a ďalšie
perspektívy
Katarské kolo rokovaní Svetovej obchodnej organizácie rieši od roku 2001 problémy súvisiace
s liberalizáciou svetového obchodu, otázky prístupu na poľnohospodárske trhy, obchodu s
liekmi, priemyselnými výrobkami, vzájomnú interakciu medzi medzinárodným obchodom a
medzinárodnými investíciami. Rôzne skupiny členských štátov prezentujú k jednotlivým
otázkam diferencovaný prístup. Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať priebeh
jednotlivých rokovaní, doterajšie výsledky, predikovať ďalší vývoj v rokovaniach Katarského
kola.
doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.
Ekonomické a kultúrne aspekty integrácie migrantov na Slovensku
Autor/ka sa v práci zameria na analýzu ekonomických a kultúrnych aspektov integrácie
cudzincov z vybraného regiónu, prípadne jazykového prostredia v podmienkach Slovenska.
Cieľom práce bude zistiť, ako sú migranti na Slovensku integrovaní v prvom rade na
pracovnom trhu. Pri tomto cieli bude autor/ka venovať pozornosť nástrojom integračnej politiky,
ktorý cudzincom pomáha byť aktérom pracovného trhu. Sekundárnym cieľom bude zistiť, ako
ich odlišný kultúrny pôvod ovplyvňuje proces integrácie do autochtónnej spoločnosti.
doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD.
Vplyv nemeckého kultúrneho
medzinárodných vzťahov

prostredia

na

spôsob

komunikácie

v

rámci

Predmetom skúmania doktorandskej dizertačnej práce bude vplyv rôznych kultúr (nemeckej a
slovenskej) na spôsob komunikácie medzi materskou a dcérskou firmou. Teoretická báza bude
spočívať v skúmaní a analýze komunikácie, jednotlivých kultúr a ich špecifík vo vzťahu k
interkultúrnej komunikácii. Praktická časť práce sa zameria na výskum stratégií komunikácie
medzi materskou a dcérskou firmou a bude prebiehať v konkrétnych podmienkach na trhu.
Hlavným cieľom práce je preskúmanie teoretických východísk a následná analýza
komunikačných stratégií a spôsobov medzi nemecky hovoriacou materskou firmou a jej
slovenskou dcérskou firmou.

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.
Transformácia zahraničnej politiky Turecka v 21. storočí
Turecký faktor dnes hrá dôležitú úlohu takmer vo všetkých otázkach na medzinárodnej scéne,
najmä v kontexte procesov na Blízkom východe. Ešte nedávno bola úloha Turecka ako
globálneho a regionálneho hráča zanedbateľná z dôvodu vnútorných slabých stránok,
politického a historického dedičstva. Ankara sa teraz snaží aktívne formovať svoju zahraničnú
politiku, určovať svoje záujmy v širokej škále záležitostí a tiež horlivo obhajovať svoje postoje,
ako to neurobila od Osmanskej ríše. Apoteóza túžby po tureckom vodcovstve prostredníctvom
doktríny „nulových problémov so susedmi“ predpokladala, že Ankara získa vedúce postavenie
v regióne na základe konsenzu s ostatnými aktérmi na medzinárodnej scéne. To všetko viedlo
k tomu, že Turecko získalo osobitné postavenie a vplyv v okolitom nestabilnom regióne.
Nebolo však schopné harmonizovať protichodné záujmy rôznymi smermi. Výsledok politiky
„nulových problémov“ priviedol Turecko dnes do situácie, že nemá takmer žiadnych susedov,
vzťahy s ktorými by sa dali jednoznačne nazvať pozitívnymi. Zároveň nie je možný návrat k
pôvodnej identite zahraničnej politiky, pretože sa zmenili všetky podmienky.
Sociálnopolitické a ekonomické súvislosti postavenia islamu v Ruskej federácii
Ruská federácia je multietnická krajina, ktorá je nábožensky heterogénna. V rámci nej existujú
oblasti, v ktorej je islam prevládajúcim náboženstvom so svojím špecifickým kultúrnym
postavením a tradíciami. Islam hral významnú úlohu už od stredoveku, keď bojovali ruské
kniežatá proti mongolským dobyvateľom a tatárskym kočovníkom. Dôležité zastúpenie mal
islam aj počas existencie ZSSR a v 90. rokoch s rastúcou vlnou radikalizmu a nacionalizmu
získal ešte viac prívržencov a nové politické postavenie. V súčasnosti je, nepochybne, spätý
s Ruskou federáciou a jej kultúrou, najmä v oblasti Kaukazu, Tatarstanu a niektorých iných
administratívnych entít v rámci Ruska.
Cieľom dizertačnej práce bude analýza sociálnopolitických a ekonomických faktorov, ktoré
determinujú rastúci vplyv tohto náboženstva v podmienkach krajiny a predikovanie možných
scenárov vývoja z pohľadu islamského pôsobenia na rôzne entity v rámci Ruskej federácie.
doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania a jej vplyv na ekonomiku vybraných
štátov
Dizertačná práca skúma internacionalizáciu vysokého školstva prostredníctvom
medzinárodnej študentskej mobility, ekonomické dôsledky a jej vplyv na spoločnosť, resp.
miestnu úroveň. Predmetom skúmania bude identifikácia faktorov ovplyvňujúcich mobilitu a
tiež analýza nástrojov, ktoré štáty na jej podporu využívajú.

