
Metodický pokyn č. 1/2018  

k predkladaniu a schvaľovaniu návrhu na nového školiteľa,  

ako aj k ukončeniu pôsobenia školiteľa  

na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici  
 

 

Funkciu  školiteľa  pre akreditovaný   študijný program   v danom študijnom odbore 

môžu vykonávať: 

- učitelia na funkčnom mieste docenta a profesora,  

- výskumní pracovníci s vedecko-kvalifikačným stupňom I alebo IIa,  

- hosťujúci profesori,  

- iní odborníci  
po schválení vo vedeckej rade fakulty (§ 54 ods. 4 zákona o vysokých školách, ods. 1 čl. 10 

Smernice UMB č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu na UMB, Pravidlá pre schvaľovanie 

školiteľov na EF UMB).  

 

Súčasťou podmienok na schválenie za školiteľa je minimálne jeden publikačný 

výstup kategórie A (podľa podrobných pravidiel komplexnej akreditácie vysokých škôl 

v príslušnej skupine študijných odborov) za posledných 5 rokov. 

 

Predkladanie  a schvaľovanie návrhu: 

 

1. Vedúci školiaceho miesta predkladá predsedovi odborovej komisie/garantovi študijného 

programu doktorandského štúdia návrh na nového školiteľa na základe vedecko-

pedagogickej charakteristiky (VPCH) navrhovaného školiteľa. 

 

2. Predseda odborovej komisie/garant študijného programu návrh posúdi a ak navrhovaný 

školiteľ spĺňa požiadavky, predloží návrh (VPCH) na prerokovanie odborovej komisii 

príslušného študijného programu (ŠP). 

 

3. Odborová komisia (OK) návrh na nového školiteľa prerokuje, predseda OK/tajomník OK 

zhotoví záznam z prerokovania (hlasovania per rollam), v závere ktorého bude 

odporučenie na schválenie návrhu vo vedeckej rade fakulty. Záznam spolu s VPCH 

navrhovaného školiteľa doručí na referát VVČ a DrŠ (v tlačenej aj elektronickej podobe). 

 

4. Referát VVČ a DrŠ pripraví návrh na nového školiteľa na schválenie vedeckej rade 

fakulty. Návrh obsahuje stručnú dôvodovú správu, kedy odborová komisia príslušného 

študijného programu prerokovala návrh na nového školiteľa a že odporučila návrh na 

schválenie vedeckej rade. Návrh predkladá dekan fakulty na najbližšie zasadnutie vedeckej 

rady fakulty. 

 

5. Po schválení nového školiteľa vo vedeckej rade fakulty vystaví referát VVČ a DrŠ výpis 

rozhodnutia vedeckej rady fakulty, ktorý obdrží nový školiteľ. Dňom schválenia vo 

vedeckej rade fakulty je nový školiteľ zaradený do evidencie školiteľov vedenej na referáte 

VVČ a DrŠ. Referát VVČ a DrŠ zároveň aktualizuje zoznam školiteľov zverejnený na 

webovej stránke fakulty, ako aj na verejnej výveske fakulty. 

 

6. Nový školiteľ sa oboznámi so svojimi povinnosťami spojenými s funkciou školiteľa (ods. 

2 čl. 10 Smernice UMB č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu na UMB).  

 



7. Jednou z povinností školiteľa je návrh tém dizertačných prác pre uchádzačov 

o doktorandské štúdium, ktoré fakulta vypisuje pred začatím prijímacieho konania na 

príslušný akademický rok. Ak sa na tému prihlási uchádzač a po úspešnej prijímacej 

skúške je prijatý na štúdium, školiteľ po zápise doktoranda na príslušný akademický rok 

obdrží poverenie vedením doktoranda podpísané dekanom fakulty. 

 

8. Vedením doktoranda sa školiteľ stáva tzv. „aktívnym“ školiteľom. Počas vedenia 

doktoranda však môžu nastať skutočnosti (zdravotný stav, nevyhovujúca spolupráca 

s doktorandom a pod.), na základe ktorých môže školiteľ požiadať o uvoľnenie z funkcie 

školiteľa. O tejto skutočnosti školiteľ informuje predsedu odborovej komisie/garanta 

študijného programu a oficiálnu žiadosť o uvoľnenie z funkcie školiteľa adresuje 

vedúcemu školiaceho pracoviska/dekanovi fakulty. Na základe návrhu predsedu odborovej 

komisie/garanta študijného programu zašle vedúci školiaceho pracoviska/dekan fakulty 

školiteľovi rozhodnutie – list o uvoľnení z funkcie školiteľa (na vedomie ho dostane 

predseda odborovej komisie/garant ŠP a doktorand). 

 

9. V evidencii školiteľov sú však aj tzv. „neaktívni“ školitelia, to znamená, že dlhšiu dobu 

nevedú žiadneho doktoranda. Predseda odborovej komisie/garant študijného programu 

môže predložiť odborovej komisii návrh na vyradenie takéhoto školiteľa z evidencie 

školiteľov na fakulte. Návrh s odôvodnením na vyradenie z evidencie postúpi vedúcemu 

školiaceho pracoviska/dekanovi fakulty, ktorý oficiálnym listom školiteľovi oznámi 

vyradenie z evidencie školiteľov (na vedomie dostane kópiu predseda odborovej 

komisie/garant študijného programu a referát VVČ a DrŠ). Referát VVČ a DrŠ na základe 

toho vyradí  školiteľa z evidencie a aktualizuje zoznam školiteľov zverejnený na www 

a výveske fakulty. 

 

 

 

 
 


