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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej
„FSEV UK) v nadväznosti na vnútorný predpis č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity
Komenského v Bratislave v znení dodatkov a v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva túto smernicu o úprave organizácie, zabezpečení kvality a hodnotení kvality
doktorandského štúdia na FSEV UK (ďalej len „smernica“)
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Doktorandské štúdium sa spravuje ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ustanoveniami
vnútorného predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
v znení dodatkov, najmä ustanoveniami článkov 23 až 35.
Článok 2
Individuálny študijný plán doktoranda/ky1
2.1. Individuálny študijný plán (ďalej len IŠP) pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti a
obsahuje aj termíny, v ktorých má doktorand/ka absolvovať jednotlivé predmety a
dizertačnú skúšku.
2.2. Školiteľ/ka doktoranda/ky vypracuje v súčinnosti s doktorandom/kou IŠP, pričom je
povinný/á riadiť sa čl. 3 – 6 tejto smernice, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním
doktorand/ka splnil/a podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke.
Školiteľ/ka doktoranda/ky vypracuje v súčinnosti s doktorandom/kou IŠP (príloha č. 1,
príloha č. 2) na celé obdobie jeho/jej štúdia a predkladá ho na schválenie Programovej
komisii.
2.3. Školiteľ/ka predkladá schválený IŠP na Študijné oddelenie (ďalej len „ŠO“), FSEV UK
do 30. septembra v prvom roku štúdia doktoranda/ky. Návrh na aktualizáciu
individuálneho študijného plánu v ďalších rokoch štúdia predkladá školiteľ/ka najneskôr
do 31. augusta.
1) Školiteľ/ka je povinný/á uviesť v IŠP všetky minimálne povinnosti doktoranda/ky
podľa čl. 3 – 6 tejto smernice aj s predbežnými dátumami ich vyžadovaného splnenia.
2) Študijný plán doktoranda/ky musí mať tieto súčasti:
a) Študijná časť: absolvovanie doktorandských predmetov a individuálne štúdium
literatúry.
b) Tvorivá činnosť v oblasti vedy: publikácie, účasť na výskumných projektoch,
účasť na vedeckých podujatiach, ukončenie samostatnej etapy výskumnej práce.
c) Pedagogická
činnosť:
vedenie
predmetov
a časti
predmetov
bakalárskeho/magisterského
stupňa
štúdia,
školenie
študentov/tiek
bakalárskeho/magisterského stupňa štúdia, vypracovávanie oponentských
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posudkov na záverečné práce študentov/tiek bakalárskeho/magisterského stupňa
štúdia.
d) Absolvovanie dizertačnej skúšky.
e) Odovzdanie dizertačnej práce na obhajobu.
Článok 3
Študijná časť doktorandského štúdia
3.1. Každý doktorand/ka v dennej forme štúdia je povinný/á absolvovať povinné predmety
počas prvých dvoch semestrov štúdia; v externej forme štúdia je povinný/á absolvovať
povinné predmety počas prvých 4 semestrov štúdia. Povinnosť všetkých doktorandov/tiek
získať počas štúdia minimálne 40 kreditov za študijnú časť zostáva zachovaná.
3.2. Doktorand/ka je oprávnený si zapísať po konzultácii so školiteľom/kou aj iné doplnkové
predmety študijnej časti doktorandského štúdia. Za také sa považujú kurzy realizované
blokovou výučbou, intenzívne kurzy, workshopy atď. Za ne je možné udeliť
zodpovedajúce kredity podľa vyhlášky o kreditovom systéme štúdia v študijnej časti,
avšak nemôžu nahrádzať povinné doktorandské predmety, ani byť uznané ako ich náhrada.
3.3. Predmety doktorandských študijných programov a doplnkové predmety študijnej časti
doktorandského štúdia, ktoré si doktorand/ka zapísal/a, sa hodnotia klasifikačným stupňom
absolvoval alebo neabsolvoval.
3.4. Riaditeľ/ka ústavu je povinný/á zabezpečiť, aby boli doktorandské predmety riadne
vypísané, v súlade s harmonogramom štúdia pre príslušný akademický rok, zavedené do
elektronického systému AIS, rozvrhovo obsadené a ohodnotené v skúškovom období.
Doktorand/ka je povinný/á zapísať si predmety podľa schváleného harmonogramu
akademického roka.
Článok 4
Tvorivá časť v oblasti vedy a výskumu
4.1. Každý doktorand/ka je povinný/á počas doktorandského štúdia publikovať minimálne tieto
výstupy:
§ Najmenej 1 vedeckú alebo 2 odborné zahraničné publikácie a
§ Najmenej 1 publikáciu podľa bodu 4.2., písm. a) a b) v rozsahu najmenej 50%
autorského podielu
Plnenie tohto kritériá sa preskúmava najneskôr pred obhajobou dizertačnej práce.
4.2. Za publikácie sa udeľujú kredity podľa nasledovného prepočtu:
a) za publikáciu v kategórii ABA, AAB, ABB, ABC (vedecké monografie v domácich
vydavateľstvách,
kapitoly
v monografiách
v domácich/
zahraničných
vydavateľstvách), získa doktorand/ka 15 ECTS.
b) Za publikáciu v kategórii AAA, ADC, ADD, ADN, ADM (vedecké monografie
v zahraničných vydavateľstvách, vedecké štúdie v domácich/zahraničných
karentovaných časopisoch, vedecké štúdie v domácich/zahraničných časopisoch
v databázach WoS, scopus), získa doktorand/ka najmenej 20 a najviac 30 ECTS.

c) Za ostatné publikácie získa doktorand/ka 3 ECTS.
4.3. Pridelenie kreditov za publikácie možno realizovať výhradne vtedy, ak je publikácia
zaregistrovaná v Evidencii publikačnej činnosti zamestnancov UK (pri školiacom
pracovisku SAV – v Evidencii publikačnej činnosti SAV) alebo doktorand/ka predloží
písomné potvrdenie o prijatí na publikáciu. Publikáciu na registráciu je povinný/á
predložiť doktorand/ka.
4.4. Každý doktorand/ka štúdia je povinný/á sa počas doktorandského štúdia zúčastniť na
týchto vedeckých podujatiach a aktivitách:
§ byť členom/kou riešiteľského kolektívu výskumného projektu alebo si podať najmenej
1x za štúdium žiadosť o grant UK mladých (pri školiacom pracovisku SAV ide
o žiadosť o grant SAV); čím získajú 5 ECTS. Táto podmienka sa nevzťahuje na
doktorandov/ky v externej forme štúdia.
§ aktívne participovať na 2 medzinárodných konferenciách; z toho povinnou je PhD.
konferencia doktorandov organizovaná FSEV UK (pre doktorandov/ky v dennej forme
štúdia v prvom roku štúdia, pre doktorandov/ky v externej forme štúdia najneskôr
v druhom roku štúdia). Doktorandi/ky získajú za aktívnu účasť na medzinárodnej
konferencii 5 ECTS, za účasť na regionálnych a národných konferenciách získavajú 2
ECTS.
§ participovať na vedeckých podujatia fakulty a ústavu; každý doktorand/ka v dennej
forme štúdia na všetkých podujatiach svojho školiaceho pracoviska a fakulty; každý
doktorand/ka v externej forme štúdia v rámci pracoviska aspoň raz za obdobie štúdia.
Tieto vedecké podujatia sú súčasťou IŠP bez osobitnej kreditovej dotácie vzhľadom na
pasívnu účasť.
§ zrealizovať samostatné etapy výskumnej práce, ktoré sú definované v IŠP a hodnotí ich
školiteľ/ka (najmä zber dát, štúdium a rešerš literatúry, vypracovanie teoretického
rámca, spracovanie metodológie, spracovanie pilotnej štúdie, analýza primárnych dát,
archívny výskum, terénny výskum, empirická časť, verifikácia výskumných zistení).
4.5. Každý/á doktorand/ka v študijnom programe sociálna antropológia je povinný vypracovať
projekt terénneho výskumu do 15. júna prvého roku svojho štúdia. Študent/ka, ktorého/rej
projekt terénneho výskumu nebol schválený, je povinný/á predložiť opravenú verziu do
15. augusta. Každý/á doktorand/ka v študijnom programe sociálna antropológia je
povinný/á absolvovať dlhodobý terénny výskum počas druhého ročníka svojho štúdia
v rozsahu najmenej 9 mesiacov. Presné termíny terénneho výskumu sa určia v IŠP.
4.6. Plnenie povinností podľa článku 4 dokladá doktorand/ka písomne školiteľovi/ke
a školiteľ/ka prikladá tieto doklady k ročnému hodnoteniu doktoranda/ky na ŠO. Kredity
za splnené aktivity v tvorivej oblasti vedy a výskumu zapisuje do AIS pracovník/čka ŠO,
a to v termíne najneskôr do 31.8. príslušného akademického roka.
Článok 5
Pedagogická činnosť doktoranda/ky
5.1. Každý doktorand/ka v dennej forme štúdia je povinný/á podieľať sa na výučbe kurzov
zabezpečovaných v rámci školiaceho pracoviska a vedení/oponovaní záverečných prác na

pracovisku. Táto povinnosť neplatí počas dlhodobého terénneho výskumu v študijnom
programe sociálna antropológia, ani počas dlhodobej (najmenej jednosemestrálnej) stáže
alebo študijného pobytu mimo pracoviska.
5.2. Za aktivity v rámci pedagogickej činnosti sa doktorandovi/ke udeľujú kredity podľa
nasledovného počtu:
§ za vedenie predmetov a časti predmetov bakalárskeho resp. magisterského stupňa
štúdia, v rozsahu najviac 4 vyučovacích hodín za semester. Za tieto pedagogické
aktivity získajú 3 ECTS / 1 predmet s vyučovacou dotáciou 2 hod./týždenne.
§ za školenie študentov/tiek bakalárskeho stupňa štúdia, (po dizertačnej skúške aj za
školenie študentov/tiek magisterského štúdia),v rozsahu 3 ECTS / 1 práca
§ za vypracovanie
oponentských posudkov na záverečné práce študentov/tiek
bakalárskeho stupňa štúdia, najmenej 3 posudkov počas štúdia (pričom úprava tohto
počtu je možná pomerne k počtu zapísaných študentov/tiek v programe) a za
vypracovanie posudkov na záverečné práce študentov/tiek magisterského stupňa štúdia
(platí len pre doktorandov/tky po dizertačnej skúške) v rozsahu 2 ECTS / 1 posudok
5.3. Na doktorandov/ky, ktorí/é sa zúčastnia zahraničného výskumného pobytu alebo mobility
cez bilaterálne zmluvy alebo program Erasmus+, sa ustanovenia o povinnostiach
v pedagogickej činnosti uplatnia primerane.
5.4. Každý doktorand/ka v externej forme štúdia sa podieľa na pedagogických aktivitách
pracoviska, pokiaľ to umožňujú kapacity príslušného pracoviska ako aj jazyk príslušného
študijného programu. Kredity za pedagogické aktivity sú zastupiteľné kreditmi za aktivity
v rámci tvorivej časti vedy a výskumu.
Článok 6
Dizertačná skúška a dizertačná práca
6.1. Každý/á doktorand/ka v dennej forme štúdia je povinný/á prihlásiť sa písomne na
dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, po získaní minimálne 60
ECTS. Každý/á doktorand/ka v externej forme štúdia je povinný/á prihlásiť sa písomne na
dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia, po získaní minimálne 60
ECTS.
6.2. Každý/á doktorand/ka je povinný/á podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku písomnú
prácu, ktorá musí obsahovať tieto časti:
a) osnovu dizertačnej práce (tézy),
b) podrobný prehľad teoretických východísk (teoretickú časť, súvislý text),
c) podrobný prehľad metodického prístupu (metodologickú časť, súvislý text).
6.3. Projekt dizertačnej práce sa vkladá do AIS a je predmetom kontroly originality podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.4. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky získa študent/ka 20 ECTS.
6.5. Opakovane zapísanú dizertačnú skúšku, ktorú študent/ka nespravil úspešne, musí
absolvovať najneskôr pred internou obhajobou dizertačnej práce.
6.6. Každý/á doktorand/ka je povinný/á predložiť dizertačnú prácu na internú obhajobu, a to
najneskôr 2 mesiace pred jej riadnym odovzdaním. Internú obhajobu zabezpečí školiace
pracovisko do 2 týždňov od odovzdania, a to pred členmi/kami Programovej komisie.

6.7. Doktorand/ka predkladá dizertačnú prácu na obhajobu v súlade so Študijným poriadkom
UK tak, aby bolo možné zabezpečiť všetky procesy súvisiace s prípravou a realizáciou
obhajoby a dodržaní lehôt ustanovených Študijným poriadkom UK a ukončením štúdia
v štandardnej lehote.
6.8. Za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa študent/ka 30 ECTS.
Článok 7
Ročné hodnotenie doktoranda/ky a kontrola IŠP
7.1. Vyučujúci/a doktorandského kurzu je povinný/á nahrať hodnotenia za príslušný predmet
do AIS v súlade s harmonogramom štúdia v príslušnom akademickom roku.
7.2. Školiteľ/ka je povinný/á vypracovať ročné hodnotenie plnenia IŠP a spolu s príslušnými
podkladmi za tvorivú činnosť v oblasti vedy a pedagogickú činnosť predložiť na ŠO,
v termíne najneskôr do 21.8. príslušného roka. Pracovník/čka ŠO zabezpečí nahratie
hodnotení do AIS.
7.3. ŠO predloží ročné hodnotenie plnenia IŠP s vyjadrením školiteľa/ky, či odporúča alebo
neodporúča jeho/jej pokračovanie v štúdiu. Školiteľ/ka pritom hodnotí stav a úroveň
plnenia IŠP, dodržiavanie termínov, a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu jeho/jej
IŠP. Dekan/ka rozhoduje na základe ročného hodnotenia doktoranda/ky o tom, či
doktorand/ka môže v štúdiu pokračovať, ako aj o prípadných zmenách v jeho/jej
individuálnom študijnom pláne.
7.4. Nesplnenie podmienok kontrolnej etapy doktorandského štúdia podľa článku 28, ods. 4
Študijného poriadku UK je dôvodom na to, aby školiteľ/ka v ročnom hodnotení
doktoranda/ky podal dekanovi/ke návrh na vylúčenie doktoranda/ky zo štúdia podľa § 66
ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.
Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
8.1. Doktorand/ka musí získať kredity v takej skladbe, v akej to určuje študijný program.
8.2. Pokiaľ má pracovisko uzavretú dohodu so školiacim pracoviskom, ktoré nie je súčasťou
FSEV UK, riadi sa doktorand/ka a školiteľ/ka touto dohodou, a to najmä v zabezpečovaní
tvorivej činnosti v oblasti vedy.
8.3. Ustanovenia tejto smernice sa uplatnia na doktorandov/ky zapísaných na doktorandské
štúdium na FSEV UK pred akademickým rokom 2020/2021 primerane.
8.4. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia vo VR FSEV UK a účinnosť dňa
1.9.2020. Smernica č. 6/2016 sa ruší dňom 31.8.2020.

V Bratislave, 18.6.2020

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
dekanka

Príloha č. 1: Individuálny študijný plán pre denné doktorandské štúdium
Príloha č. 2: Individuálny študijný plán pre externé doktorandské štúdium

