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Harmonogram povinností doktoranda v dennej alebo externej 
forme štúdia v príslušnom študijnom odbore 

 

Rok štúdia Povinnosť Termín Odovzdať 

1. rok štúdia (D/E) Individuálny študijný plán 
doktoranda 

Do mesiaca po zápise 
na štúdium 

Koordinátor 
doktorandského 
štúdia UCM (Dr. 
Svetlíková) 

1. rok štúdia (D/E) 

Ročné hodnotenie 
doktoranda  

- Formulár ročné 
hodnotenie 
doktoranda 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 30. júna 
príslušného AR 

Dekanka FPV 
UCM, 
Prodekanka pre 
vedu FPV UCM, 
Koordinátor 
doktorandského 
štúdia UCM 

1. rok štúdia (D/E) 

Sebahodnotenie doktoranda  
- Formulár 

sebahodnotenie 
doktoranda 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 15. júna príslušného 
AR 

Prodekanka pre 
vedu 
a medzinárodné 
vzťahy FPV UCM 

2. rok štúdia (D/E) 

Ročné hodnotenie 
doktoranda  

- Formulár ročné 
hodnotenie 
doktoranda 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 30. júna 
príslušného AR 

Dekanka FPV 
UCM, 
Prodekanka pre 
vedu FPV UCM, 
Koordinátor 
doktorandského 
štúdia UCM 

2. rok štúdia (D)/  
3. rok štúdia (E) 

Dizertačná skúška1 

- Prihláška na 
dizertačnú skúšku 

- Písomná práca 
k dizertačnej skúške 

- Kópia vedeckej 
publikácie 

- Posudok školiteľa 
(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 10) 

Spravidla do 24 
mesiacov (D)/36 
mesiacov (E) od zápisu 
na štúdium 

Koordinátor 
doktorandského 
štúdia UCM 

2. rok štúdia (D)/  
3. rok štúdia (E) 

Pracovná vedecká štúdia 
doktorandov  

- Formulár pre 
vyhodnotenie 
publikačného výstupu 
doktoranda podľa § 24 

Do 15. júna príslušného 
AR 

Prodekanka pre 
vedu 
a medzinárodné 
vzťahy FPV UCM 



Dodatku k Smernici o 
doktorandskom štúdiu 
17/2018 (Smernica 
o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 24) 

2. rok štúdia (D/E) 

Sebahodnotenie doktoranda  
- Formulár 

sebahodnotenie 
doktoranda 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 15. júna príslušného 
AR 

Prodekanka pre 
vedu 
a medzinárodné 
vzťahy FPV UCM 

3. rok štúdia (D/E) 

Ročné hodnotenie 
doktoranda  

- Formulár ročné 
hodnotenie 
doktoranda 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 30. júna 
príslušného AR 

Dekanka FPV 
UCM, 
Prodekanka pre 
vedu FPV UCM, 
Koordinátor 
doktorandského 
štúdia UCM 

3. rok štúdia (D/E) 

Sebahodnotenie doktoranda  
- Formulár 

sebahodnotenie 
doktoranda 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 15. júna príslušného 
AR 

Prodekanka pre 
vedu 
a medzinárodné 
vzťahy FPV UCM 

4. rok štúdia (D/E) 

Ročné hodnotenie 
doktoranda  

- Formulár ročného 
hodnotenie 
doktoranda 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 30. júna 
príslušného AR 

Dekanka FPV 
UCM, 
Prodekanka pre 
vedu FPV UCM, 
Koordinátor 
doktorandského 
štúdia UCM 

4. rok štúdia (D/E) 

Sebahodnotenie doktoranda  
- Formulár 

sebahodnotenie 
doktoranda 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 15. júna príslušného 
AR 

Prodekanka pre 
vedu 
a medzinárodné 
vzťahy FPV UCM 

5. rok štúdia (E) 

Ročné hodnotenie 
doktoranda  
(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 30. júna 
príslušného AR 

Dekanka FPV 
UCM, 
Prodekanka pre 
vedu FPV UCM, 
Koordinátor 
doktorandského 
štúdia UCM 



5. rok štúdia (E) 

Sebahodnotenie doktoranda  
- Formulár 

sebahodnotenie 
doktoranda 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 9) 

Do 15. júna príslušného 
AR 

Prodekanka pre 
vedu 
a medzinárodné 
vzťahy FPV UCM 

4. rok štúdia (D)/ 5. 
rok štúdia (E) 

Predobhajoba dizertačnej 
práce pred katedrou 

- Potvrdenie o vykonaní 
predobhajoby 
dizertačnej práce 

(Smernica o doktorandskom 
štúdiu FPV UCM; § 11) 

Spravidla mesiac pred 
termínom odovzdania 
dizertačnej práce 

Prodekanka pre 
vedu 
a medzinárodné 
vzťahy FPV UCM 

4. rok štúdia (D)/ 5. 
rok štúdia (E) 

Odovzdanie dizertačnej 
práce2 

Do 30.júna príslušného 
AR 

Koordinátor 
doktorandského 
štúdia UCM  

4. rok štúdia (D)/ 5. 
rok štúdia (E) Obhajoba dizertačnej práce 

Podľa harmonogramu, 
spravidla na konci 
augusta príslušného 
AR 

 

 
Vysvetlivky: AR – akademický rok; D – denná forma štúdia; E – externá forma štúdia.  
1 Povinné dokumenty potrebné pre účasť na dizertačnej skúške:  

- Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky  
- Prihláška na dizertačnú skúšku, pričom k prihláške doktorand priloží:  

o Výkaz o štúdiu (kontrola predpísaného počtu kreditov)  
o Písomnú práca k dizertačnej skúške v 4 vyhotoveniach (1x školiteľ, 1x oponent, 1x 

knižnica, 1x katedra)  
o Profesijný životopis – podpísaný  
o Kópie a zoznam publikovaných prác  
o Súhlas školiteľa s konaním skúšky a jeho písomné stanovisko  
o Schválený Individuálny študijný plán  
o Ročné hodnotenie doktoranda za každý rok štúdia podpísané školiteľom 
o Formulár pre vyhodnotenie publikačného výstupu doktoranda podľa § 24 Dodatku 

k Smernici o doktorandskom štúdiu, podpísaný školiteľom 
2 Povinné dokumenty potrebné pre účasť na obhajobe dizertačnej práce:  

- Dizertačná práca v knižnej väzbe v 4 vyhotoveniach  
- Dizertačná práca na CD 
- Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce, pričom doktorand k prihláške priloží:  

o profesijný životopis,  
o súpis publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a súpis vedeckých 

prác v tlači, ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované od 
príslušných ustanovizní z oblasti vedy, výskumu alebo vzdelávania,  

o posudok školiteľa,  
o odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak 

doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom 
programe doktorandského štúdia,  

o stanovisko katedry,  
o potvrdenie o zahraničnej mobilite,  
o protokol o kontrole originality,  



o licenčné zmluvy,  
o autoreferát dizertačnej práce v počte najmenej 20 výtlačkov v predpísanom 

rozsahu. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD. 
Prodekanka pre vedu a medzinárodné vzťahy FPV UCM 
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