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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  
„FSEV UK”)  vydáva v súlade s čl. 13  ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 1/2011 Organizačný 
poriadok  FSEV UK v znení neskorších dodatkov tento Príkaz dekanky č. 2/2020 Opatrenia FSEV 
UK na zabezpečenie realizácie doktorandského štúdia v akreditovaných študijných programoch 
(ďalej len „príkaz dekanky“). 

 
Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
1.1. Pedagogický proces počas trvania mimoriadnej situácie je zabezpečovaný v elektronickej 

podobe, dištančnou formou v kombinácii so samoštúdiom. Rozsah priamej pedagogickej 
činnosti musí byť zabezpečený v súlade s príslušnou časovou dotáciu vyučovaného kurzu.  

1.2. Vedecká časť štúdia je zabezpečovaná individuálne na základe odsúhlaseného 
individuálneho študijného plánu doktoranda/ky v spolupráci so školiteľom/kou po 
konzultácii s garantom/kou študijného programu.  

 
Článok 2  

VZDELÁVACIA ČASŤ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
  
2.1. Výučba pre študentov/ky v 1. a 2. ročníku štúdia:  

a) Výučba PhD kurzov sa zabezpečuje dištančnou formou, s využitím online platforiem 
a elektronických prednášok.  

b) Úprava hodnotenia kurzu je možná do 31.3.2020, vyučujúci/a je povinný/á túto zmenu 
notifikovať študentom/kou PhD štúdia elektronicky.  

c) Študenti a študentky PhD si vzhľadom na mimoriadnu situáciu môžu nahradiť aktivity 
v študijnom pláne (účasť na domácej / zahraničnej konferencii) inými vedeckými 
aktivitami. Zmena študijného plánu sa notifikuje po súhlase školiteľa/ky garantovi/ke 
študijného programu a študijnej referentke pre PhD štúdium. Zmeny v študijnom pláne 
v AIS bude realizovať študijná referentka na konci semestra, keď školiteľ/ka bude 
udeľovať za tieto aktivity kredity a známku.  

d) Študenti a študentky PhD sa podieľajú na vzdelávacom procese v dištančnej forme, podľa 
inštrukcií vyučujúceho kurzu.  

  
ČLÁNOK 3 

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA 
 

3.1. Študenti/ky doktorandského štúdia s povinnosťou dizertačnej skúšky v ak. roku 2019/2020:  
a) Študenti/ky predkladajú žiadosť o dizertačnú skúšku podpísanú online na e-mail študijnej 

referentky pre doktorandské štúdium a dekanke. Ustanovenia o registratúre nie sú 
týmto dotknuté.  

b) Prílohou žiadosti je aj projekt dizertačnej práce (pdf verzia) 
c) Ostatné ustanovenia Študijného poriadku UK vo vzťahu ku komunikácii s predsedom 

Programovej komisie, menovaniu oponenta/ky, menovaniu komisie a lehoty ostávajú 
zachované.  



d) Štátna skúška (dizertačná skúška) sa realizuje osobne a nie je možné uplatniť online 
skúšanie. Dizertačná skúška sa uskutoční po obnovení kontaktnej výučby, pri dodržaní 
minimálneho termínu oznámenia a zverejnenia dátumu konania dizertačnej skúšky.  
 

ČLÁNOK 4 
OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 
4.1. Študenti a študentky doktorandského štúdia s plánovaným termínom skončenia štúdia v ak. 
roku 2019/2020:  

a) Študenti/ky v končiacom ročníku odovzdávajú dizertačnú prácu (ďalej len DP) tak, aby 
v súlade so Študijným poriadkom UK bolo možné zabezpečiť všetky termíny pre ich 
obhajobu v ak. roku 2019/2020.  

b) V prípade internej obhajoby na ústavoch, študenti/ky odovzdajú pracovnú verziu DP do 
30.4.2020 tak, aby mohla prebehnúť interná obhajoba. Ak nebude obnovená kontaktná 
výučba 31.5.2020, v rámci internej obhajoby komentáre k textu práce poskytnú 
spolugaranti/ky PhD štúdia (okrem školiteľa/ky).  

c) Študenti/ky odovzdajú finálnu verziu DP najneskôr do 26.6.2020, spolu so žiadosťou 
o obhajobu dizertačnej práce. V prípade neobnovenia kontaktnej výučby do 26.6.2020, 
posielajú žiadosť o obhajobu dizertačnej práce na mailovú adresu študijnej referentky 
pre doktorandské štúdium a prácu nahrajú do AIS. Tlačenú verziu DP doručia na študijné 
oddelenie pred obhajobou.  

d) Obhajoby DP podľa upraveného harmonogramu ak. roka 2019/2020 podľa príkazu 
dekanky č. 1/2020 budú prebiehať v týždni od 24.8. do 31.8.2020. 

e) V prípade, že obhajoby nebude možné uskutočniť v akademickom roku 2019/2020 
z dôvodov pretrvávajúceho zrušenia kontaktnej výučby, študenti/ky sa zapíšu do 
nadštandardnej dĺžky štúdia v ak. roku 2020/2021 a v rámci vymeraného zákonného 
školného môžu požiadať o zníženie školného podľa príslušných ustanovení Smernice 
rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v 
akademickom roku 2020/2021.   

f)  FSEV UK z dôvodov osobitného zreteľa a mimoriadnej situácie navrhne rektorovi UK 
zníženie školného o 90% z dôvodu vykonania štátnej skúšky.1  

 
 

Článok 5 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
V Bratislave 23. marca 2020 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
dekanka FSEV UK 

 
1 študent znáša len poplatky spojené so zápisom. Fakulta postúpi rektorovi návrh na zníženie školného o 90%, t.j. na 
sumu 110 EUR, z ktorej si RUK a fakulta hradia náklady so zabezpečením obhajoby. 


