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Čl. 1
Predmet
Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie PEVŠ pre akademický rok 2018/2019
(ďalej len „Zásady“) upravujú kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium na všetky stupne
štúdia v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002“) a v súlade s čl. 3
Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej vysokej školy.
Čl. 2
Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
(1) Základnou podmienkou prijatia na študijný program „psychológia“ 1. stupňa študijného
odboru 3.1.9. psychológia je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné
vzdelanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002.
(2) Po splnení základnej podmienky uvedenej v bode (1) budú uchádzači zaradení
do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok.
(3) Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokoch nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho
počtu študentov v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Optimálny počet študentov
v ročníku predstavuje 50 študentov v dennom štúdiu a 40 študentov v externom štúdiu.
Čl. 3
Náležitosti prihlášky na 1. stupeň štúdia
(1) Uchádzači o bakalárske štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ podávajú prihlášky
prostredníctvom elektronickej prihlášky v šiestich etapách s nasledujúcimi termínmi do:
28. februára 2018, 30. apríla 2018, 31. mája 2018, 30. júna 2018, 31. augusta 2018 a 20.
septembra 2018.
(2) Medzi základné náležitosti prihlášky patrí:
a) správne vyplnené všetky sekcie prihlášky: osobné údaje, adresy uchádzača, údaje
o prihláške,
b) overená kópia maturitného vysvedčenia; uchádzači, ktorí maturujú v roku 2018,
zašlú aktuálne potvrdenie o návšteve strednej školy (uchádzači môžu byť prijatí
podmienečne a právo na zápis im vznikne predložením dokladu o získaní
požadovaného vzdelania),
c) štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom o štúdium,
d) doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.

Čl. 4
Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
(1) Základnou podmienkou prijatia na študijný program „psychológia“ a študijný program
„školská a pracovná psychológia“ 2. stupňa študijného odboru 3.1.9. psychológia je
úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona
č. 131/2002.
Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové
štúdium v študijnom odbore 3.1.9. psychológia alebo ukončené magisterské štúdium
v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe
psychológia - v kombinácii s ďalším akademickým/ profesijným/umeleckým predmetom.
Absolvovaním uvedených študijných odborov uchádzači splnia požiadavku získania 180
kreditov za požadované základné a aplikované psychologické disciplíny, čo ich oprávňuje
vstúpiť do II. stupňa vysokoškolského štúdia.
(2)Po splnení základnej podmienky uvedenej v bode (1) budú uchádzači zaradení
do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok.
(3) Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov
v predchádzajúcich rokoch nevyhnutný počet uchádzačov pre naplnenie optimálneho
počtu študentov v prvom ročníku magisterského štúdia. Optimálny počet študentov v
ročníku predstavuje 50 študentov v dennom štúdiu a 40 študentov v externom štúdiu.
Čl. 5
Náležitosti prihlášky na 2. stupeň štúdia
(1) Uchádzači o magisterské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ podávajú prihlášky
prostredníctvom elektronickej prihlášky v dvoch etapách s nasledujúcimi termínmi do:
26. júna 2018 a 15. septembra 2018.
(2) Medzi základné náležitosti prihlášky patrí:
a) správne vyplnené všetky sekcie prihlášky: osobné údaje, adresy uchádzača, údaje
o prihláške,
b) overená fotokópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (Bc., Mgr.),
c) overená kópia dodatku k diplomu, resp. potvrdenie o vykonaných skúškach
v priebehu bakalárskeho alebo magisterského štúdia,
d) uchádzači, ktorí ukončia I., resp. II. stupeň vysokoškolského štúdia v akademickom
roku 2017/2018 a nemajú k dispozícii doklady uvedené v bode b) a c), predložia
potvrdenie Študijného oddelenia príslušnej vysokej školy o vykonaní štátnej
skúšky s dátumom konania štátnej skúšky a s výpisom výsledkov štátnej skúšky,
e) štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom o štúdium,
f) doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky.
Čl. 6
Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia
(1) Základnou podmienkou prijatia na študijný program „školská psychológia“ 3. stupňa
študijného odboru 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia je absolvovanie
študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore psychológia alebo
v príbuznom študijnom odbore a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 131/2002.

(2) Fakulta vypisuje najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným pre podanie
prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci
prijímacieho konania uchádzať.
(3) Po splnení formálnych náležitostí fakulta pozve uchádzača na ústnu prijímaciu skúšku,
ktorá pozostáva spravidla z odbornej časti, jazykovej znalosti a z diskusie k návrhu
rámcového projektu dizertačnej práce.
Čl. 7
Náležitosti prihlášky na 3. stupeň štúdia
(1) Uchádzači o doktorandské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ podávajú prihlášky
prostredníctvom elektronickej prihlášky v dvoch etapách s nasledujúcimi termínmi do: 15.
júna 2018 a 15. augusta 2018.
(2) Medzi základné náležitosti prihlášky patrí:
a) štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom o štúdium;
b) doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie;
c) overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom,
vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu);
d) absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne overenú kópiu rozhodnutia
o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní,
prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium psychológie absolvované
na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti
uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní,
ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
e) zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;
f) rámcový projekt k téme dizertačnej práce;
g) overená kópia dokladu o štátnom občianstve (rodný list) a sobášny list (pri zmene
priezviska na základe sobáša).
Čl. 8
Termíny prijímacieho konania
Termíny prijímacieho konania na 1., 2. a 3. stupeň štúdia, prípadne náhradné termíny,
stanovuje dekanka fakulty v harmonograme akademického roka, alebo iným náležitým
spôsobom.
Čl. 9
Prijímanie cudzích štátnych príslušníkov na štúdium na Fakultu psychológie PEVŠ
(1) Cudzinci študujú na Fakulte psychológie ako:
a) študenti podľa zákona o vysokých školách a študijného poriadku školy,
b) na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
c) na základe dohôd o spolupráci, medzinárodných programov a programov Európskej
únie.
(2) Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho
časť v zahraničí sú povinní podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov požiadať príslušný krajský školský úrad o uznanie (nostrifikáciu) dokladu
o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia

o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov, s ktorými má SR uzavretú
dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).
(3) Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium do programu
organizovaného v slovenskom jazyku s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku
zo slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov,
ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike, alebo
absolvovali bakalárske alebo inžinierske (magisterské) študijné programy v slovenskom
jazyku.
(4) Pri zápise na denné štúdium je cudzinec povinný predložiť doklad o povolení pobytu
na území Slovenskej republiky a preukázať, či spĺňa ďalšie podmienky podľa právnych
predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území SR. (Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Táto podmienka sa netýka
študentov prichádzajúcich z členských štátov EÚ.
Čl. 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Dekanka fakulty má právo rozhodnúť o predĺžení termínu prijímania prihlášok
na štúdium.
(2) O prijatí na štúdium rozhoduje dekanka Fakulty psychológie na základe odporúčania
prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekanka.
(3) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis
na štúdium.
(4) Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na Fakulte
psychológie PEVŠ. Ich splnením a dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom
Fakulty psychológie PEVŠ.
(5) PEVŠ stanovuje výšku školného na každý akademický rok. Výška školného sa uverejňuje
každoročne v podmienkach pre prijatie na štúdium na vysokej škole na internetovej
stránke PEVŠ.
(6) Tieto Zásady boli schválené Akademickým senátom Fakulty psychológie PEVŠ dňa
15.9.2017.
(7) Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 19. 9. 2017.
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