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Zásady doktorandského štúdia  
na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
 
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť 

doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú 
vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej 
práce na riešenom projekte. 
 Doktorandské štúdium sa vykonáva podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. 
 

 Čl. 2 
Študijný odbor 
 

1. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje 
doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom odbore  7.4.1 Ošetrovateľstvo 

 
2. Absolventom doktorandského štúdia v odbore ošetrovateľstvo fakulta udeľuje akademickú 

hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD). 
 
 

Čl. 3 
Podmienky doktorandského štúdia a jeho formy 

 
1. Podmienky doktorandského štúdia: 

a) Uchádzači o doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo musia mať ukončené 
vysokoškolské štúdium II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo, alebo v príbuznom odbore 
v SR, alebo  v zahraničí. 

b) Podmienkou pre prijatie uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorí ukončili druhý stupeň 
vysokoškolského štúdia s titulom „ magister“ je absolvovanie rigorózneho konania. 

 
2. Doktorandské štúdium sa môže vykonávať: 

a) v dennej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky,  
b) v externej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov. 
 
 

Čl. 4 
Prijímacie konanie 

 
1. Fakulta vyhlasuje termíny prijímacieho konania na doktorandské štúdium a  témy dizertačných 

prác a školiteľov týchto prác na úradnej výveske fakulty a na webovej stránke fakulty, najneskôr 
2 mesiace pred posledným dňom termínu podania prihlášok.  

 



  

2. Prihláška sa podáva na tlačive ŠEVT-u dekanovi fakulty (prihláška na vysokoškolské štúdium 
III. stupňa). Povinnými prílohami prihlášky na doktorandské štúdium sú: 

 notársky overené kópie dokladov - diplom o dosiahnutom vzdelaní (magisterský, 
rigorózny)  a dodatok k diplomu, ak tvorí jeho prílohu (magisterský), vysvedčenie 
o štátnej skúške  

 stručný životopis s dôrazom na doterajší profesijný profil (vrátane telefonického a e-
mailového kontaktu) 

 prehľad publikovaných prác a iné činnosti zvýrazňujúce odborný profil uchádzača, 
 overená kópia o vykonaní štátnej skúšky zo svetového jazyka. Ak takýto doklad 

uchádzač nevlastní, vykoná v deň prijímacej skúšky aj prijímaciu skúšku z jazyka 
anglického, nemeckého alebo ruského 

 názov a tézy práce 
 doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie. 

 
3. Fakulta, na základe kompletnej prihlášky písomne oznámi uchádzačovi o doktorandské štúdium 

termín a tematické zameranie prijímacej skúšky, najneskoršie 30 dní pred jej konaním.  
 
4. Fakulta  vráti uchádzačovi prihlášku a priložené dokumenty v prípade, že uchádzač 

nespĺňa podmienky uvedené v požiadavkách na prijímacie konanie; ak sa uchádza 
o doktorandské štúdium v študijnom odbore, ktoré fakulta neposkytuje; ak podá prihlášku  po 
termíne; prihláška nie je kompletne vyplnená podľa predtlače, prihláška neobsahuje 
požadované prílohy 

 
 

5. Prijímacia skúška sa koná najmenej pred j trojčlennou komisiou na čele s predsedom, ktorú 
menuje dekan fakulty 

 
6. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z odbornej skúšky, odbornej diskusie o  

téme a základnej štruktúre dizertačnej práce, zo prijímacej skúšky zo svetového jazyka 
(anglický, alebo nemecký, alebo ruský) ak uchádzač nepredloží doklady o absolvovaní štátnu 
skúšku zo svetového jazyka. 

 
 

7. Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí vyhodnotí výsledky prijímacej skúšky a komplexne 
vyhodnotí uchádzača. O výsledku prijímacieho konania komisia spíše zápisnicu, s odporúčaním 
alebo neodporúčaním prijatia na doktorandské štúdium. Zápisnicu podpíšu všetci členovia 
prijímacej komisie. Predseda komisie zápisnicu predloží dekanovi fakulty do 3 dní od konania 
prijímacej skúšky. 

 
8. Dekan fakulty rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na návrh prijímacej komisie do 8 dní 

od prijímacej skúšky.  
 

 
Čl. 5 

Doktorand 
 

1. Doktorand prijatý na dennú formu štúdia je interným doktorandom  a má práva a povinnosti 
študenta vysokej školy. 

 
2. Doktorandovi v dennej forme štúdia poskytuje fakulta štipendium podľa platných predpisov.  



  

 
3. Dekan fakulty môže prerušiť doktorandské štúdium na vlastnú žiadosť doktoranda, maximálne 

a úhrnne na 18 mesiacov, v osobitných prípadoch maximálne na 3 roky. Počas prerušenia 
štúdia stráca doktorand práva a povinnosti študenta vysokej školy a neposkytuje sa mu 
štipendium. 

 
4. Doktorand stráca štatút študenta ukončením štúdia, uplynutím času určeného na štúdium, 

zanechaním štúdia, alebo vylúčením zo štúdia. 
 

5. Nástupný termín pre doktorandské štúdium je začiatok zimného, alebo letného semestra 
akademického roka. Uchádzač sa stáva doktorandom dňom zápisu na štúdium. 

 
 

Čl. 6 
Odborné vedenie doktoranda 

 
1. Fakulta v súlade s odporúčaním prijímacej komisie ustanoví doktorandovi školiteľa, podľa 

potreby aj školiteľa – konzultanta, ktorí musia byť schválení vedeckou radou fakulty.  
 
2. Za školiteľa možno určiť učiteľa univerzity minimálne s akademickým titulom PhD., za školiteľa 

konzultanta významného odborníka z praxe minimálne s akademickým titulom PhD. 
 
3. Školiteľ môže viesť najviac 5 doktorandov. 

 
4. Povinnosti školiteľa: 

 garantuje  odbornú a vedeckú časť doktorandského štúdia, 
 zostavuje a zabezpečuje študijný plán doktoranda a zameranie projektu dizertačnej 

práce, 
 posudzuje aktivity doktoranda a potvrdzuje získané kredity k 31. augustu bežného roka 

(prípadne k 31. januáru bežného roka), pred dizertačnou skúškou a obhajobou 
dizertačnej práce, 

 je členom skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku, 
 predkladá návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia a vyjadruje sa k žiadosti 

o prerušenie štúdia, 
 navrhuje študijný pobyt doktoranda na iných vedeckých pracoviskách v SR 

a v zahraničí, 
 vypracováva posudok na dizertačnú prácu, 
 zabezpečuje konzultácie u iných špecialistov. 

 
5. Povinnosti školiteľa - konzultanta: 

 participuje na  odbornej a vedeckej príprave doktoranda, 
 navrhuje školiteľovi študijný pobyt doktoranda na iných vedeckých pracoviskách v SR 

a v zahraničí. 
 

Čl. 7 
Obsah štúdia 

 
1. Obsah štúdia je založený na kreditovom systéme. Doktorand študuje na základe študijného 

plánu tak, aby si počas jeho plnenia osvojil najnovšie teoretické a praktické poznatky v odbore, 



  

zvládol metodológiu vedeckej práce a bol schopný samostatne riešiť aktuálne vedecké 
problémy v študovanej oblasti. 

 
2. Študijný plán doktoranda zostavuje školiteľ, prípadne aj školiteľ - konzultant v súčinnosti 

s doktorandom a predkladá ho na schválenie odborovej komisii najneskoršie do 30 dní odo dňa 
zápisu doktoranda na doktorandské štúdium. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej 
časti a časti vedeckej. 

 
3. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z konzultácií, seminárov a individuálneho 

štúdia literatúry podľa témy dizertačnej práce a výkonu pedagogickej činnosti na fakulte. 
Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa. Končí sa vykonaním dizertačnej skúšky.  

 
4. Vedecká časť študijného programu obsahuje zásady vedeckej práce, formulovanie pracovných 

hypotéz, ciele a postupy riešenia, metódy vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, prínos pre 
prax a rozvoj ošetrovateľstva ako odboru. Jej súčasťou je aktívna účasť pri organizácii 
odborného, alebo vedeckého podujatia, vystúpenia na odborných a vedeckých podujatiach 
(konferencie, semináre, prednášky), preklady zahraničných odborných a vedeckých článkov, 
publikácia článkov, účasť na vedeckých projektoch súvisiacich s témou dizertačnej práce. 

 
5. Súčasťou študijného programu doktoranda v dennej forme štúdia je vykonávanie pedagogickej 

činnosti najviac 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. 
U externých doktorandov sa táto činnosť môže nahradiť inými aktivitami. 

 
6. Študijný program doktoranda školiteľ spolu s doktorandom každoročne upresňujú pri ročnom 

hodnotení do 31. augusta bežného roka (alebo do 31. januára bežného roka,  ak bol doktorand 
zapísaný na štúdium v letnom semestri akademického roka).  

 
7. Študijný program je rozdelený na aktivity povinné a doplňujúce. Každá z aktivít je označená 

určitým počtom kreditov. Doktorand počas štúdia má získať 180 kreditov, z toho minimálne 70 
kreditov je potrebné získať pred dizertačnou skúškou. Pre zápis do vyššieho ročníka musí 
doktorand v dennej forme štúdia získať minimálne 50 kreditov, v externej forme štúdia 
minimálne 30 kreditov.  

 
Čl. 8 

Harmonogram štúdia 
 
 
1. Harmonogram doktorandského štúdia je zostavený tak, aby v prvej časti doktorand plnil hlavne 

študijnú časť programu, získaval teoretické podklady pre riešenie téz vedeckej práce a pripravil 
sa na vykonanie dizertačnej skúšky. V druhej časti doktorandského štúdia sa študent venuje 
plneniu úloh vedeckého programu a vypracovaniu dizertačnej práce.  

 
 

2. Individuálny študijný plán doktoranda obsahuje najmä: 
• zoznam a termíny ukončenia povinných predmetov (3 povinné a 1 povinne voliteľný) ,  
• zoznam povinnej a odporúčanej  študijnej literatúry, 
• termín dizertačnej  skúšky,  
• účasť na pedagogickom procese, 
• iné študijné úlohy. 

 



  

3. Individuálny vedecký plán doktoranda obsahuje najmä: 
• postup a harmonogram skúmania a riešenia témy dizertačnej práce, 
• iné vedecké úlohy spojené s dizertačnou prácou. 
• termín obhajoby dizertačnej práce   

 
 

Čl. 9 
Hodnotenie doktoranda 

 
1. Hodnotenie plnenia programu doktorandského štúdia sa vykonáva: 

 hodnotením doktoranda, posudzovaním aktivít a potvrdením získaných kreditov raz 
ročne a pred dizertačnou skúškou a pred obhajobou dizertačnej práce, 

 zložením jazykovej skúšky, 
 zložením dizertačnej skúšky. 

2. Ročné hodnotenie doktoranda ( vyplní a odovzdá školiteľ v predpísanom termíne) obsahuje: 
 vyhodnotenie stavu študijnej a vedeckej prípravy vrátane osobnej iniciatívy a aktivity 

doktoranda, 
 kontrolu plnenia podmienok pre získanie požadovaných kreditov, 
 spresnenie študijného a vedeckého programu, 
 iné dôležité skutočnosti súvisiace s plnením doktorandského programu. 

 
  Dizertačná skúška 
 

3. Dizertačná skúška patrí medzi štátnej skúšky. V kreditovom systéme doktorandského štúdia je 
dizertačná skúška študijným predmetom s určeným počtom kreditov. 

 
4. Termín dizertačnej skúšky určuje študijný program doktoranda. U interných doktorandov musí 

byť dizertačná skúška vykonaná najneskôr do 18 mesiacov, u externých do troch rokov od 
zápisu na štúdium. 

 
5. Na dizertačnú skúšku sa doktorand prihlasuje písomne. Žiadosť adresuje dekanovi fakulty. 

Žiadosť obsahuje: 
 vyjadrenie školiteľa vrátane plnenia predpísaných kreditov (min. 70 kreditov) 
 posudok školiteľa na písomnú časť dizertačnej práce, 
 návrh školiteľa na oponenta písomnej práce, 
 doklady o absolvovaní študijného programu,  
 písomnú teoretickú časť dizertačnej práce v 3 vydaniach, 
 zoznam a fotokópie publikovaných prác a  prípadných citačných ohlasov na 

publikované práce, 
 doklad o zaplatení poplatku za dizertačnú skúšku. 

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. 
 
Písomnú časť dizertačnej skúšky tvorí vypracovanie písomnej práce na tému, ktorá má priamu 
súvislosť so zameraním dizertačnej práce. Jej obsah by nemal prekročiť 60 normostrán  
písaných textovým editorom na PC a má dokumentovať teoretickú pripravenosť doktoranda na 
riešenie vedeckej časti práce. Súčasťou písomnej práce sú tézy projektu dizertačnej práce a ich 
výklad. Písomná práca so súhlasom školiteľa a predsedu komisie môže byť nahradená 
najmenej 3 publikovanými prácami doktoranda, ak ich obsah má súvislosť so zameraním 



  

dizertačnej práce. Aj v tomto prípade sa predkladajú tézy dizertačnej práce. Na písomnú časť 
práce musí byť vypracovaný písomný posudok od jedného oponenta, ktorého navrhne školiteľ 
doktoranda. Oponent do 30 dní vypracuje posudok, ktorý predloží dekanovi fakulty. Posudok, 
spolu s písomnou prácou predkladá dekan predsedovi skúšobnej komisie. 
 

 Ústna časť dizertačnej skúšky zahŕňa: 
 zodpovedanie otázok z okruhu predmetov určených pre dizertačnú skúšku, 
 zodpovedanie pripomienok a otázok v posudku na písomnú prácu, 
 rozpravu k tézam dizertačnej práce. 

 
6. Dizertačná skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Termín dizertačnej skúšky vypisuje 

dekan.  
 
7. Skúšobná komisia má najmenej 5 členov. Ďalšími členmi komisie sú školiteľ doktoranda 

a oponent. Najmenej 2 členovia skúšobnej komisie pôsobia vo funkcii profesora, alebo docenta 
v odbore ošetrovateľstvo. Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva dekan 
fakulty. Predseda zodpovedá za priebeh dizertačnej skúšky. 

 
  
8. Na rozhodnutie o výsledku skúšky sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov 

skúšobnej komisie. Prítomnosť predsedu je nutná vždy. Rozhoduje väčšina hlasov členov 
skúšobnej komisie v neverejnom hlasovaní. Celkový výsledok dizertačnej skúšky sa zhodnotí 
slovným vyjadrením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Pri rovnosti hlasov o výsledku rozhodne 
predseda skúšobnej komisie vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.  

 
9. O výsledku dizertačnej skúšky vydá predseda skúšobnej komisie doktorandovi písomné 

osvedčenie, najneskôr do 3 dní od jej konania. 
 

10. Ak doktorand na dizertačnej skúške neprospel, môže ju opakovať iba raz a to najskôr po 3 
mesiacoch v termíne, ktorý určí predseda skúšobnej komisie. Pri opakovaní dizertačnej skúšky 
doktorand opäť uhradí poplatok za skúšku v sume ako pri prvom termíne.  

 
11. Ak sa doktorand nemôže zúčastniť z vážnych dôvodov dizertačnej skúšky v stanovenom 

termíne, bezodkladne to oznámi predsedovi skúšobnej komisie, ktorý zváži opodstatnenosť 
neúčasti a určí náhradný termín konania dizertačnej skúšky.  
Ak sa doktorand nezúčastní dizertačnej skúšky v stanovenom termíne, alebo od nej odstúpi, má 
takéto konanie  rovnaké dôsledky, ako keby neprospel.  V prípade vypísania nového termínu  
dizertačnej skúšky je doktorand povinný uhradiť  výdavky spojené s konaním skúšky ako pri 
prvom termíne. 

 
12. O priebehu dizertačnej skúšky a jej výsledku sa spíše zápisnica, ktorú okrem predsedu podpíšu 

všetci členovia skúšobnej komisie. 
 
 

Čl. 10 
Obhajoba dizertačnej práce 

 
1. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Doktorand podáva žiadosť 

o obhajobu dizertačnej práce dekanovi po absolvovaní: 
 jazykovej skúšky, 



  

 dizertačnej skúšky, 
 po získaní 150 kreditov za povinné a doplňujúce aktivity. 

 
2. K žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce doktorand priloží: 

 stručný životopis so zameraním na profesijný profil, 
 potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky, 
 prehľad aktivít za ktoré bolo doktorandovi pridelených 150 kreditov; 
 kópie publikovaných prác, prednáškovej činnosti a citačných ohlasov 1x; 
 dizertačnú prácu v 4 vyhotoveniach v pevnej väzbe a 1x na CD nosiči, 
 autoreferát dizertačnej práce v 20 vyhotoveniach, 
 súhlas školiteľa a písomný posudok školiteľa na dizertačnú prácu, 
 podpísaná Licenčná zmluva o použití školského diela  
 potvrdenie o odoslaní práce do centrálneho registra 
 potvrdenie o zaplatení poplatku za obhajobu. 

 
3. Rozsah dizertačnej práce je 80 – 120 počítačovým editorom písaných strán. Formálnu úpravu 

práce upravuje smernica rektora SZU č. 1/ 2010 o náležitostiach záverečných prác a  výnos MŠ 
SR č. 5/2010-71. 

 
4. Autoreferát je stručným zhrnutím výsledkov dizertačnej práce a uvedením jej prínosu. Má mať 

formát A5 a môže mať maximálny rozsah 20 strán. Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých 
publikovaných prác doktoranda, ktoré majú vzťah ku skúmanej problematike, ako aj citačné 
ohlasy a zoznam použitej literatúry. Predkladá sa v slovenskom jazyku a musí obsahovať 
stručný súhrn v anglickom, alebo nemeckom jazyku. 

 
5. Uchádzač je povinný odoslať dizertačnú prácu do centrálneho registra záverečných prác podľa 

pokynov uverejnených na študentskom portáli. Prístupové heslo mu oznámi referát pre 
vedecko-výskumnú činnosť FOaZOŠ SZU. Bez podpísanej Licenčnej zmluvy o použití 
školského diela a potvrdenia o odoslaní práce do centrálneho registra nemôže uchádzač 
vykonať dizertačnú skúšku.  

 
6. Fakulta zriaďuje odborovú komisiu, ktorá sleduje a hodnotí doktorandské štúdium. Odborová 

komisia má 7 stálych členov, ktorých schvaľuje Vedecká rada fakulty. Predsedu odborovej 
komisie volia členovia komisie.  

 
 
7. Dekan postúpi komplexnú žiadosť doktoranda o obhajobu dizertačnej práce predsedovi 

odborovej komisie. 
 
8. Predseda odborovej komisie sa oboznámi s dizertačnou prácou a predloží dekanovi návrh na 

vymenovanie oponentov. 
 

9. Dizertačnú prácu posudzujú 3 oponenti, z ktorých aspoň jeden je profesor/ mimoriadny 
profesor. Ďalší oponenti môžu byť aj vedecko-pedagogickí pracovníci pôsobiaci vo funkcii 
docent, alebo významní odborníci z praxe s akademickým titulom PhD., CSc., DrSc. 

 
10. Oponenti sú povinní vypracovať písomný posudok na dizertačnú prácu a zaslať ho predsedovi 

odborovej komisie do 30 dní. Ak navrhnutý neprijme funkciu oponenta, je povinný prácu vrátiť 
do 15 dní od jej doručenia. 

 



  

11. Dekan fakulty po doručení posudkov od všetkých oponentov, zvolá odborovú komisiu na 
obhajobu dizertačnej práce. Obhajoba sa nemôže konať ak chýbajú dvaja oponenti, alebo 
jeden oponent, ktorý podal na prácu negatívny posudok. 

 
12. Vypracovanie oponentského posudku, predsedníctvo a členstvo v komisii je hradené fakultou. 

 
13. Predseda odborovej komisie pre obhajobu dizertačných prác určí miesto a čas konania 

obhajoby, najneskôr 30 dní pred jej konaním. 
 

14. Obhajoba dizertačnej práce je verejná a koná sa na fakulte. 
 

15. O výsledku obhajoby dizertačnej práce sa rozhoduje v tajnom hlasovaní členov odborovej 
komisie a oponentov (školiteľ nehlasuje). Pri hlasovaní musia byť prítomné 2/3 osôb 
oprávnených hlasovať a za návrh udeliť akademickú hodnosť musí hlasovať nadpolovičná 
väčšina hlasujúcich. 

 
16. Ak sa doktorand nemôže z objektívnych príčin zúčastniť v určenom termíne obhajoby svojej 

dizertačnej práce, oznámi to bezodkladne predsedovi odborovej komisie, ktorý určí nový termín 
konanie obhajoby. V opačnom prípade sa neúčasť doktoranda na obhajobe považuje za 
neobhájenie dizertačnej práce a rovnaké dôsledky má aj jeho odstúpenie od obhajoby. 
V prípade vypísania nového termínu obhajoby je doktorand povinný uhradiť výdavky spojené 
s obhajobou v rovnakej sume ako pri prvom termíne. 

 
17. Náklady spojené s externým doktorandským štúdium hradí doktorand podľa platných predpisov 

SZU. 
 

Čl. 11 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2010. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice 
zaniká platnosť smernice „Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave“, schválenej 
AS FO a ZOŠ SZU dňa 27. 11. 2008. 
 
 
V Bratislave dňa 15. 4. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
    PhDr. Vladimíra Paličová        prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 
predseda Akademického senátu                     dekan 
     Fakulty ošetrovateľstva        Fakulty ošetrovateľstva  

a zdravotníckych odborných štúdií SZU              a zdravotníckych odborných štúdií SZU 
 

 



  

  Príloha č. 1 

Kreditový systém v doktorandskom študijnom programe 
Študijný odbor: 7.4.1 Ošetrovateľstvo 

 
 V doktorandskom študijnom programe je stanovených 180 kreditov, z toho minimálne 70 
kreditov je potrebné získať pred dizertačnou skúškou. 
 
 Aktivity, ktorým sú pridelené kredity sa delia na: 

• povinné (P), ktoré doktorand musí absolvovať a získať všetky predpísané kredity, 
• doplňujúce (D), v ktorých doktorand môže získať kredity na doplnenie predpísaného počtu 

kreditov. Sumár kreditov sa vykoná pred dizertačnou skúškou a pred obhajobou dizertačnej 
práce. 

 
 
Aktivity:       Počet kreditov: 
 
1. Pedagogická činnosť  

• na vysokej škole       10 
• inej vzdelávacej inštitúcii         5 

 
2.  Absolvovanie 3 povinných predmetov 

a 1 povinne voliteľného     á 1predmet/ 1 rok   5 
 
3.  Publikačná činnosť časopisecká  

• domáca (3xP)    á 1        5 
• zahraničná (1xP)   á 1    10 

 
4. Publikačná činnosť  

• vysokoškolská učebnica   á 1    15 
• iná učebnica    á 1    10 
• monografia    á 1    20 

 
5. Prednášky na konferenciách  

• v rámci Slovenska (2xP)  á 1      5 
• medzinárodné (2xP)   á 1    10 
• v zahraničí    á 1    15 
• prednášky na seminári 
 v rámci pracoviska                  á 1    3 

 
6. Iné aktivity     á 1    5 
 (organizácia podujatí) 
 

   
 

7. Citačné ohlasy 
• domáce     á 1    5 
• zahraničné    á 1    15 

 



  

 
8. Vedecká škola  

• účasť na výskume      10 
• vedúci prác    á 1   10 
 (záverečné práce - diplomové, bakalárske) 
• oponent prác    á 1     5 
 (záverečné práce - diplomové, bakalárske) 

 
9.  Jazyková skúška (P)       15 

 
10. Dizertačná skúška (P)       20 
 
11. Prijatie dizertačnej práce k obhajobe (P)     30 

 
Na započítanie kreditov predloží doktorand relevantné podklady. Školiteľ posúdi jednotlivé aktivity 
a potvrdí získané kredity. 
 

 


