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ROKA 2019/2020 A OPATRENIA SÚVISIACE S REALIZÁCIOU A UKONČENÍM AR 

3. stupeň štúdia 

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA 

- Externý doktorand má povinnosť do 24 mesiacov od zápisu na štúdium vykonať dizertačnú 

skúšku (DS). Pred podaním prihlášky na DS musí vykonať všetky povinnosti študijnej časti (60 

kreditov) a predmety vedeckej časti (20 kreditov) a ich hodnotenie je zapísané v AISe. V 

prípade nesplnených povinností kontaktuje elektronicky príslušného učiteľa, s ktorým si 

dohodne spôsob splnenia povinnosti do 30.4.2020.  

- V prípade splnenia povinností doktorand konzultuje so školiteľom spracovanie písomnej 

práce na DS, ktorú doručí garantovi študijného programu (ŠP) s návrhom školiteľa na 

externého oponenta do 15.5.2020 (formulár prihlášky na DS).  

- Garant ŠP prácu posúdi, odsúhlasí externého oponenta, navrhne interného oponenta - člena 

subkomisie študijného programu (SubK ŠP) na prihláške na DS a finálnu verziu písomnej 

práce na DS s prihláškou na DS s odsúhlasením externého oponenta písomnej práce na DS a 

návrhom na interného oponenta zašle elektronicky na referát DrŠ do 19.6.2020.  

- Referát DrŠ prácu v elektronickej podobe s požiadavkou o vypracovanie posudku zašle 

oponentom. Zároveň vyzve doktoranda, aby prácu vložil do AISu. Posudky oponentov v 

elektronickej podobe poskytne doktorandovi, školiteľovi a garantovi ŠP.  

- Garant ŠP stanoví termín dizertačnej skúšky, ktorá sa bude realizovať cez aplikáciu Teams (ak 

nebude možná prezenčná forma) v období od 20. do 31. 8. 2020 a zároveň navrhne 4 člennú 

komisiu. 

 
MALÁ OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 
-  Doktorand v spolupráci so školiteľom vypracuje 1. variant dizertačnej práce, ktorý v 
elektronickej editovateľnej podobe dostane garant ŠP.  

 Garant ŠP posúdi DP a v elektronickej podobe odošle oponentom (návrh oponenta/ov môže 
konzultovať so školiteľom, najmä čo sa týka externých oponentov tak, aby jeden oponent bol ten, 
ktorý bude oponovať aj finálnu DP) a požiada oponentov, aby oponentský posudok vypracovali 
(cca do 20 dní) a tento elektronicky zaslali garantovi ŠP.  

 Garant ŠP po získaní posudkov vypracuje záznam so stanovením záverov. Záznam následne 
poskytne doktorandovi/školiteľovi a zašle aj na referát DrŠ.  

 Deň vypracovania záznamu sa bude považovať za deň vykonania tzv. malej obhajoby (MO):  

 do 24. 4. 2020, ak sa chce zúčastniť obhajoby dizertačnej práce v 1. termíne (jún),  

 do 15.5. 2020, ak sa chce zúčastniť obhajoby dizertačnej práce v 2. termíne (august).  

 Doktorand postupuje v zmysle záverov MO (zapracuje pripomienky oponentov, resp. záznamu z 
MO). Písomné vyjadrenie o zapracovaní pripomienok doručí garantovi ŠP, ktorý na základe toho 
vypracuje stanovisko školiaceho miesta. V prípade záveru MO, že DP nespĺňa kritériá, zašle 
doktorand prepracovaný 1. variant DP na posúdenie garantovi ŠP a až na základe jeho súhlasu 
môže doktorand podať žiadosť o obhajobu.  

 Doktorand po zapracovaní pripomienok zo záznamu z MO, resp. po opätovnom posúdení DP 
garantom ŠP, predloží elektronicky finálnu verziu DP školiteľovi, ktorý ju predloží garantovi ŠP 

spolu s návrhom oponentov.  
 
 



OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE  

 Doktorand musí mať do podania žiadosti o obhajobu splnené všetky povinnosti študijnej časti (60 

kreditov) a vedeckej časti (80 kreditov) a ich hodnotenie musí byť zapísané v AISe. Chýbajúcich 40 

kreditov je za obhajobu DP (zapíše sa v deň obhajoby DP, ktorá bude realizovaná cez aplikáciu 

Teams, ak nebude možná prezenčná forma). Referát DrŠ vygeneruje výpis výsledkov štúdia z AISu (s 

počtom kreditov min. 140).  

 Školiteľ navrhne 3 oponentov, návrh zašle garantovi ŠP, ktorý odsúhlasí návrh oponentov a 

navrhne 4 člennú komisiu (návrh komisie a oponentov dá schváliť SubK ŠP).  

 Garant ŠP posúdi DP po zapracovaní pripomienok z MO. Po odsúhlasení finálnej DP dá na referát 

DrŠ pokyn o vygenerovanie zadania z AISu a doručí zloženie komisie a oponentov (schválené v SubK). 

Referát DrŠ zašle doktorandovi: zadanie DP - doktorand vloží DP do AISu (11.5.2020/12.6.2020), 

mená a dátum schválenia oponentov, ktoré vloží do autoreferátu. Potom môže podať žiadosť o 

obhajobu:  

 do 15. 5. 2020, ak sa chce zúčastniť obhajoby dizertačnej práce v 1. termíne (jún);  

 do 26.6. 2020, ak sa chce zúčastniť obhajoby dizertačnej práce v 2. termíne (august).  

 Doktorand zašle elektronicky na referát DrŠ finálnu verziu DP spolu so žiadosťou o obhajobu DP a k 

nej pripojí:  zoznam publikačnej činnosti (výpis z UK UMB), čo nestihol zaevidovať v UK – priloží 

samostatný dokument o nezaevidovanej PČ (školiteľovi poskytnúť relevantný dôkaz o publikačnom 

výstupe, napr. potvrdenie vydavateľstva, na základe ktorého zapíše hodnotenie v AISe),  

elektronickú podobu autoreferátu DP (odkonzultované školiteľom a garantom ŠP),  licenčnú zmluvu 

vygenerovanú z AISu (skan s podpisom, resp. fotodokumentácia mobilom).  

 Garant ŠP doručí schválený návrh oponentov (záznam zo SubK) na referát DrŠ, ktorý zašle DP 

oponentom s požiadavkou o vypracovanie posudku:  

 do 5. 6. 2020 v prípade obhajoby dizertačnej práce v 1. termíne (jún),  

 do 17.7. 2020 v prípade obhajoby dizertačnej práce v 2. termíne (august).  

 Po doručení kladných posudkov garant ŠP stanoví termín on line obhajoby (cez aplikáciu Teams, 

alebo štandardnou formou)  

 do 30. 6. 2020 v prípade obhajoby dizertačnej práce v 1. termíne (jún),  

 do 31.8. 2020 v prípade obhajoby dizertačnej práce v 2. termíne (august).  

 Doktorand, ktorý neobháji DP, resp. nemá splnené podmienky pre podanie žiadosti o obhajobu 

bude pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dĺžke a na štúdium sa zapíše 2. 9. 2020.  

 

VÝROČNÉ HODNOTENIA 

 Školiteľ vypracuje v AISe výročné hodnotenie doktoranda, doručí vypracovaný formulár výročného 

hodnotenia (VH) garantovi ŠP/vedúcemu školiaceho miesta do 30.6.2020.  

 Garant ŠP/vedúci školiaceho miesta stanoví závery a úlohy na ďalší akademický rok. Závery VH za 

školiace miesto v elektronickej podobe doručí na referát DrŠ do 31.8.2020. 


