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Ročné hodnotenie doktorandov
za akademický rok 2020/2021
Oznamujeme Vám, že ročné hodnotenie doktorandského štúdia za akademický rok
2020/2021 doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa uskutoční na
jednotlivých školiacich miestach za účasti doktorandov a školiteľov nasledovne:
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Termín:
25. augusta 2021
Čas a miesto konania:
od 13.00 hod. (zasadačka 3)
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Termín:
18. augusta 2021
Čas a miesto konania:
od 11.00 hod. (zasadačka 3)
Katedra financií a účtovníctva
Termín:
24. augusta 2021
Čas a miesto konania:
od 13.00 hod. (zasadačka 3)
Katedra cestovného ruchu
Termín:
27. augusta 2021
Čas a miesto konania:
od 9.00 hod. (miest. č. 121)
V tejto súvislosti Vás žiadam o predloženie správy o plnení úloh študijného programu
doktorandov za akademický rok 2020/2021 na predpísanom formulári „Ročné hodnotenie
doktoranda“.

Formulár „Ročné hodnotenie doktoranda“ vyplňte v spolupráci so svojim školiteľom
priamo v systéme AIS (návod k jeho vyplneniu je za textom). Ročné hodnotenie sa netýka
doktorandov, ktorí obhajujú dizertačnú prácu v auguste 2021.

Povinné prílohy k formuláru:
 DENNÝ DOKTORAND
- zoznam publikačnej činnosti – výstup z Univerzitnej knižnice UMB,
- písomná informácia o pedagogickej činnosti podpísaná vedúcim miesta pracovného
výkonu.
 EXTERNÝ DOKTORAND
- zoznam publikačnej činnosti – výstup z Univerzitnej knižnice UMB.

Vyplnený formulár vytlačený zo systému AIS, podpísaný doktorandom a školiteľom
spolu s prílohami predložte priamo na školiace miesto/katedru. Školiace miesto/katedru
informujte aj o dôvode Vašej prípadnej neúčasti na ročnom hodnotení.
S pozdravom

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
prodekanka pre VVČ
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POKYNY K VYPLNENIU FORMULÁRA V SYSTÉME AIS

V AiSe je už možnosť v slovenskom jazyku u doktoranda vytvoriť ročné
hodnotenie pre školiteľa.
Nájde ho v pôvodnom zobrazení v časti Administrácia štúdia - VSES310
Doktorandi školiteľa, garanta študijného programu
Je potrebné prekliknúť na záložku „Hodnotenia“. Text sa vloží kliknutím na
ceruzku v časti Písomné hodnotenia v akademickom roku.
Celé hodnotenie sa potom vytlačí cez ikonu tlačiarne.
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