AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
Fakulta dramatických umení
Horná 95, 974 01 Banská Bystrica,
so sídlom J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
Odborová komisia prerokovala návrhy doktorandských tém v 3. stupni vysokoškolského
vzdelávania Študijného programu Divadelné umenie, predložené školiteľmi a navrhuje
dekanovi FDU AU vypísať prijímacie pohovory na doktorandské štúdium so začiatkom
v akademickom roku 2016/2017:

TÉMY DOKTORANSKÉHO ŠTÚDIA
prof. MgA. Jan Vedral, PhD.:
Slovenskí rozhlasoví režiséri
prof. Mgr. art. Ján Zavarský :
Presahy slovenskej a českej scénografie v povojnovom období
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. :
Inscenácie dramatizácií diel F. M. Dostojevského v slovenskom profesionálnom
divadle (1920 – 2015)
doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek :
Prieniky a využitie metód činoherného herectva v hudobných divadelných žánroch
doc. Mgr. art. František Výrostko:
Naďa Hejná ( 110. výročie narodenia významnej martinskej herečky)
doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. :
1. Divadelný režisér Ľubomír Vajdička – inscenácie ruskej dramatiky
2. Profil dramaturga činohry SND dr. Jána Sedláka (1941 – 1945)
Termíny podania prihlášok na doktorandské štúdium:
1. termín: do 31. 03. 2016
2. termín: do 15. 07. 2016
Prihlášky zasielajte na kontaktnú adresu:
Fakulta dramatických umení AU BB
J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium:
1. termín: 15. 04. 2016
2. termín: 26. 08. 2016
POZNÁMKA:
Pozvánka na prijímacie konanie bude uchádzačovi doručená mailovou poštou na e-mailovú adresu,
ktorú záujemca vyplní na prihláške cca 14 dní pred prijímacím konaním.

Prijímacie konanie:
študijný odbor: 2.2.4 Divadelné umenie
študijný program: Divadelné umenie - doktorandský stupeň forma štúdia: denná (4 roky) a externá (5
rokov)
Výška školného pre externú formu štúdia:
700,00 € pre jeden akademický rok ( s možnosťou požiadania o zníženie, resp. odpustenie poplatku
alebo požiadania o splátkový kalendár )
Výška poplatku za prijímacie konanie: 50 €
spôsob úhrady:
, len vo výnimočných prípadoch a vopred dohodnuté so študijnou
referentkou )
Kontaktné údaje pre úhradu:
adresát: Akadémia umení, Fakulta dramatických umení
J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
číslo účtu: účet v tvare IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
variabilný symbol: 501
Všeobecné podmienky:
Základným predpokladom doktorandského štúdia na FDU AU je ukončené vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa. Ak študent pred nástupom na riadne štúdium na FDU AU (nie na prijímacie skúšky)
nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nemôže byť oficiálne zapísaný.
Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň
Uchádzač v nej uvedie:
a/ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
b/ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná/externá)
c/ aktuálnu e-mailovú adresu
K prihláške uchádzač priloží:
a/ životopis,
b/ overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,
dodatok k diplomu),
c/ rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2 - 4 strany),
d/ súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umenie, alebo
príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach,
e/ kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
f/ po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie potrebné
informácie o prijímacom konaní ,
g/ prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená
z evidencie zahraniční uchádzači platia administratívny poplatok v hotovosti, pri prezentácii na
prijímacej skúške
Priebeh prijímacích pohovorov:
Diskusia k predloženému projektu dizertačnej práce s odbornou komisiou prijímacie skúšky sú
anonymné, verejnosti neprístupné.
Prijímacie skúšky uchádzači absolvujú v slovenskom jazyku, povolený je aj český jazyk
výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke do 3 dní od vykonania
prijímacieho pohovoru - www.fdu.aku.sk

