
Pravidlá 

pre schvaľovanie školiteľov doktorandských študijných programov 

akreditovaných na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 
 

 

Pravidlá pre schvaľovanie školiteľov doktorandského štúdia sú súčasťou podkladov 

poskytovaných Akreditačnej komisii podľa § 82 ods. 2 písm. a/ a § 82 ods. 5 v súvislosti s 

posudzovaním spôsobilosti vysokej školy (fakulty) uskutočňovať doktorandský študijný 

program.  

Podľa § 54, ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štúdium podľa doktorandského študijného 

programu sa uskutočňuje na základe študijného programu doktoranda pod vedením školiteľa. 

Podľa čl. 10 platnej smernice o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela 

v Banskej Bystrici funkciu školiteľa pre akreditovaný študijný program doktorandského 

štúdia môže vykonávať učiteľ UMB s titulom profesor, hosťujúci profesor, docent v danom 

alebo príbuznom študijnom odbore, prípadne školiteľ spĺňajúci podmienky § 54 ods. 4 zákona 

o vysokých školách, prípadne iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty, spĺňajúci 

podmienky § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách a požiadavky UMB.  

 Návrhy na školiteľov doktorandských študijných programov predkladá vedúci 

školiaceho miesta predsedovi odborovej komisie a prerokúvajú ich odborové komisie 

doktorandského štúdia zriadené na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. 

 Návrhy na školiteľov sa predkladajú na základe vedecko-pedagogickej charakteristiky 

školiteľa, ktorá obsahuje údaje o: 

- dosiahnutom stupni kvalifikácie v príslušnom odbore, 

- pedagogickej činnosti, 

- publikačnej činnosti, 

- výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti, 

- zahraničných vedeckých pobytoch, členstvách v domácich a medzinárodných 

vedeckých orgánoch a organizáciách, súčasných kontaktoch s významnými domácimi 

a zahraničnými vysokoškolskými a vedeckovýskumnými inštitúciami. 

 Po prerokovaní návrhov školiteľov v odborových komisiách doktorandského štúdia 

predkladá dekan fakulty tieto návrhy na schválenie vedeckej rade fakulty. 

 Školiteľmi sa stávajú interní a externí odborníci od termínu ich schválenia vedeckou 

radou fakulty pre príslušný študijný odbor. V ďalšej činnosti sa školiteľ riadi zákonom č. 



131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, platnou smernicou UMB o doktorandskom štúdiu na UMB, študijným 

poriadkom Ekonomickej fakulty UMB a individuálnym študijným plánom doktoranda.  

Školiteľ môže navrhnúť predsedovi odborovej komisie, aby vedením konkrétnych 

častí vedeckého programu štúdia doktoranda poveril špecialistu (konzultanta). Predseda 

odborovej komisie predloží tento návrh na prerokovanie a schválenie príslušnej odborovej 

komisii.   

 

Schválila Vedecká rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici dňa 7. 4. 2011. 

 
 


