Informácia o 2. kole prijímacieho konania na akademický rok
2018/2019 a podmienky prijatia na štúdium doktorandského
študijného programu akreditovaného na Pedagogickej fakulte TU
v Trnave
Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasuje prijímacie konanie
na doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 v študijnom programe doktorandského štúdia:
Teória chemického vzdelávania v dennej forme v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika.
Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu:
-

Prihláška na doktorandské štúdium, číslo tlačiva: ŠEVT 49 400 2,

-

overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom
alebo príbuznom študijnom odbore,

-

overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,

-

životopis,

-

súpis publikovaných i nepublikovaných prác,

-

rámcový projekt k téme dizertačnej práce

-

doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. 8. 2018.
Poplatok za prijímacie konanie je: 35 €.
Poplatok uhraďte prevodným príkazom:
Banka: štátna pokladnica
Účet: 7000241199/8180
IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199
Variabilný symbol: bez symbolu
Špecifický symbol: 20002
Doplňujúci údaj: meno a priezvisko
Adresa:
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Priemyselná 4,
918 43 Trnava
Telefón: 033/5939500, 525
Webová adresa: http://pdf.truni.sk/
e-mail: mchovanc@truni.sk (študijné oddelenie)

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium
V zmysle § 56 Zákona 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na
štúdium:
•

v študijnom programe teória chemického vzdelávania je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov (resp. príslušné medziodborové štúdium). O prijatie na štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi príbuzných odborov
magisterského štúdia. Súčasťou prijímacieho konania je:
- posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore,
- overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku,
- overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu
dizertačnej práce).

Téma dizertačnej práce pre doktorandský
študijný program na akademický rok 2018/2019
Školiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
Výskumne ladená koncepcia vyučovania a jej aplikácia vo vybranej chemickej téme /
IBSE and its Application in Selected Chemical Topic
Cieľom dizertačnej práce je rekonštrukcia relevantnej témy chemického vzdelávania na základe odborného objasnenia na jednej strane a aktuálnych poznatkov o predstavách detí v tejto
oblasti na strane druhej. Práca má za úlohu navrhnúť inovovanú (podľa možností induktívnu)
štrukturáciu obsahu v podobe nevyhnutnej didaktickej sekvencie, ktorá bude rozpracovaná
v podobe praktických aktivít žiakov a overená na vybranej vzorke žiakov. Výber konkrétnej
chemickej témy je realizovaný na základe záujmu študenta a potrieb školiteľského pracoviska.

