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Organizácia a podmienky štúdia študijných programov 

Charakteristika jednotiek študijného programu 

Štúdium  prebieha  podľa  individuálneho  študijného  plánu.  Na  základe  odporúčaného  študijného 
plánu  ho  zostavuje  školiteľ  a predkladá  ho  na  schválenie  odborovej  komisii  zriadenej  podľa 
vnútorného predpisu fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z odboru 
a osvojenie metodologického aparátu.  Súčasťou  študijnej  časti  je  štúdium predmetov  špecializácie 
zvolených v súlade s témou dizertačnej práce. Študent si môže navyše vybrať ako výberový predmet 
ľubovoľný predmet z iných študijných programov. 

Vedecká  časť  (140  kreditov)  ‐  základnou  formou  vzdelávacej  činnosti  je  individuálna  alebo 
tímová vedecká  práca doktoranda zameraná na tému dizertačnej práce. Pozostáva z predmetov: 

 predmety Dizertačný projekt I – IV pre dennú formu štúdia, resp. Dizertačný projekt Ie – VIe pre 
externú formu štúdia, Dizertačná skúška a Obhajoba dizertačnej práce. Kredity sú prideľované za 
projekty  dizertačnej  práce  a  za  predmety  Dizertačná  skúška  a  Obhajoba  dizertačnej  práce  po 
úspešnej obhajobe. 

 predmety Vedecká práca I – IV pre dennú formu štúdia, resp. Vedecká práca Ie – Ve pre externú 
formu  štúdia  ‐  kredity  sú  prideľované  najmä  za  publikácie,  aktívnu  účasť  na  konferenciách, 
workshopoch a  sympóziách, uznanie výsledkov  ‐  citácie, účasť na  riešení  vedeckých projektov, 
získanie  grantu  pre  doktorandov,  a  pod.  Výstupy  sú  bodované.  Prideľovanie  bodov  upravuje 
Tab.1, pričom na získanie predpísaného počtu kreditov je potrebné získať: 

Vedecká práca I:  minimálne 5 bodov, 

Vedecká práca II:  minimálne 10 bodov, 

Vedecká práca III:  minimálne 15 bodov, 

Vedecká práca IV:  minimálne 10 bodov, 

Vedecká práca Ie:  minimálne  5 bodov, 

Vedecká práca IIe:  minimálne  5 bodov, 

Vedecká práca IIIe: minimálne 10 bodov, 

Vedecká práca IVe: minimálne 15 bodov, 

Vedecká práca Ve: minimálne  5 bodov. 

 
Tab. 1 Prideľovanie bodov za vedeckú prácu 

Hodnotenie vedeckej práce  Body 

Publikované vedecké práce   

výstup v kategórii A *)  20 
výstup v kategórii B *)  10 
výstup v kategórii C *)  5 
výstup v kategórii D *)  3 

Ohlasy (bez autocitácií) 

citácia  registrovaná  v citačnom  indexe  medzinárodných  databáz  Wos  alebo 
Scopus 

10 

citácia  registrovaná  v  citačnom  indexe  medzinárodnej  databázy  Google 
Scholar 

5 
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Aktívna prezentácia výsledkov 

na medzinárodnej konferencii  5 

Iné 

práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu)  0 až 5 
získanie grantu pre doktorandov  5 

)  Kategorizácia  výstupov  sa  hodnotí  podľa  Kritérií  na  hodnotenie  úrovne  výskumnej,  vývojovej,  umeleckej  a  ďalšej 
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. 

Kredity  za  predmety  Vedecká  práca  študent  získava  v  semestri,  v  ktorom  odovzdáva  dizertačnú 
prácu na základe sumarizácie výstupov študenta. Priebežné výsledky sa vykazujú vo vyhodnotení raz 
ročne.  Body  za  Vedeckú  prácu  presahujúce  stanovené  „minimum“  získané  v  jednom  semestri  sa 
neprenášajú do ďalších semestrov. 

Absolvovanie predmetu sa hodnotí vyjadrením:  

 “prospel”, ak splnil podmienky absolvovania predmetu,  

 “neprospel”, ak nesplnil podmienky absolvovania predmetu. 
 
 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov 

Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 

Individuálny  študijný plán navrhuje  školiteľ  doktoranda a  schvaľuje ho odborová  komisia  zriadená 
podľa vnútorného predpisu univerzity. 

Denné štúdium 

Štandardná dĺžka štúdia:     3 akademické roky 

Rozdelenie  štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej  časti  štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

1. rok štúdia   –   študent získa štandardne   60 kreditov 
2. rok štúdia   –   študent získa štandardne   60 kreditov 
3. rok štúdia      študent získa štandardne   60 kreditov,  
spolu za celé štúdium minimálne       180 kreditov 

Podmienkou  postupu  do  ďalšej  časti  štúdia  je  získanie  predpísaného  počtu  kreditov  v  danom 
akademickom roku.  

Odporúčaný  študijný  plán  je  zostavený  tak,  aby  jeho  absolvovaním  študent  splnil  podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:   180 

 
Externé štúdium 

Štandardná dĺžka štúdia:     4 akademické roky 

Rozdelenie  štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej  časti  štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

1. rok štúdia   –   študent získa štandardne   45 kreditov 
2. rok štúdia   –   študent získa štandardne   45 kreditov 
3. rok štúdia   –   študent získa štandardne   45 kreditov 
4. rok štúdia  –   študent získa štandardne   45 kreditov,  
spolu za celé štúdium minimálne       180 kreditov 
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Podmienkou  postupu  do  ďalšej  časti  štúdia  je  získanie  predpísaného  počtu  kreditov  v  danom 
akademickom roku.  
Odporúčaný  študijný  plán  je  zostavený  tak,  aby  jeho  absolvovaním  študent  splnil  podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:   180 
 

Legenda k zoznamom predmetom uvedeným pre jednotlivé študijné programy: 

PP  povinný predmet    S  skúška 
PVP  povinne voliteľný predmet    Z  zápočet 
 
 
Podmienky riadneho ukončenia štúdia 

  úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade 
s pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov, 

  vykonávanie  pedagogickej  činnosti  alebo  inej  odbornej  činnosti  súvisiacej  s  pedagogickou 
činnosťou  počas  celého  doktorandského  štúdia,  štandardný  rozsah  je  4  hodiny  týždenne 
v priemere.  

  dosiahnutie  aspoň  dvoch  vedeckých  výstupov  evidovaných  v kategórii B, alebo  aspoň  jedného 
vedeckého výstupu v kategórii A, 

  získanie minimálne 40 kreditov za vedeckú prácu, 

  vykonanie  štátnych  skúšok  (v  súlade  so  študijným  poriadkom),  ktorými  sú  dizertačná  skúška 
a obhajoba dizertačnej práce. 

 
   


