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SMERNICA RIADITEĽA ElÚ SAV č. 1/2018 

 
O skvalitňovaní doktoranského štúdia na ElÚ SAV. 

 

A. Predkladanie návrhu na zaradenia pracovníka medzi školiteľov doktorandov 

Vedúci oddelenia navrhovaného pracovníka podá písomnú žiadosť vedúcemu školiaceho 

pracoviska, t.j. riaditeľovi ElÚ SAV. 

 Žiadosť musí obsahovať študijný/é program/y doktorandského štúdia, v ktorých sa 

pracovník uchádza o oprávnenie školiť. Prílohou žiadosti je vedecko-pedagogická 

charakteristika žiadateľa vyplnená v listinnej aj elektronickej forme Formulár je na 

adrese: www.akredkom.sk/formulare/VPCH_formular.rtf. 

 Podmienkou pre podanie návrhu je dosiahnutý kvalifikačný stupeň IIa a vyššie 

navrhovaného pracovníka. Pracovník, ktorý sa uchádza o to, aby bol školiteľom 

doktorandov, musí mať skúsenosti s úspešným vedením študentov prvého alebo druhého 

stupňa vysokoškolského štúdia a musí byť v dvoch za sebou nasledujúcich hodnoteniach 

vedeckých pracovníkov hodnotený v stupňoch 

 A (pre pracovníkov do 35 rokov vrátane), 

 A alebo B (pre pracovníkov nad 35 rokov). 

 V prípade splnenia uvedených podmienok podá vedúci školiaceho pracoviska návrh na 

schválenie VR ElÚ SAV v najbližšom možnom termíne zasadnutia VR osobne alebo 

prostredníctvom vedeckého tajomníka ústavu. 

B. Predkladanie návrhov tém pre doktorandské štúdium 

Témy pre doktorandské štúdium sa navrhujú vždy v januári bežného roka (na základe výzvy 

vedeckého tajomníka ústavu) pre nasledujúci školský rok. Po prerokovaní tém na jednotlivých 

oddeleniach sa navrhnuté témy sústredia u vedeckého tajomníka. 

Témy pre doktorandské štúdium vypisuje iba pracovník – schválený školiteľ, ktorý v uplynulých 

dvoch po sebe nasledujúcich hodnoteniach bol hodnotený v stupňoch A alebo B. Pracovník 

navrhuje najviac jednu tému v danom študijnom programe DŠ. 

Odporúča sa, aby jeden školiteľ školil súčasne maximálne troch doktorandov. 

Témy posudzuje garant príslušného študijného programu na ElÚ. Vo svojom stanovisku sa 

vyjadrí k aktuálnosti témy, osobe školiteľa a materiálnemu zabezpečeniu – či školiteľ je 



 

 

 

riešiteľom projektu, či sa v danom oddelení rieši projekt, z ktorého by mohli byť čiastočne kryté 

náklady pre doktoranda. 

Stanovisko spolu s návrhom tém postúpi príslušný garant VR, ktorá o témach rozhodne. 

C.  Zabezpečenie a kontrola kvality doktorandského štúdia 

 Ku skúškam z jednotlivých predmetov, tak ako ich má zapísané doktorand 

v individuálnom študijnom pláne, pristupujú tak študent ako aj skúšajúci s plnou 

zodpovednosťou, nakoľko doktorandské štúdium je tretí stupeň vysokoškolského 

vzdelávania. Študent musí preukázať dostatočné vedomosti a skúšajúci pridelí kredity len 

za preukázané vedomosti. 

 Podobne zodpovedne musí pristupovať k udeľovaniu kreditov aj školiteľ.  

 Školiteľ sa zúčastňuje na skúškach odborných predmetov doktoranda. 

 Výročného hodnotenia doktorandov pred VR sa zúčastňuje školiteľ a garant príslušného 

študijného programu na ElÚ. Študent musí jasne preukázať pokrok oproti minulému 

hodnoteniu, tiež jasne zodpovedať ako zahrnul do svojej práce pripomienky VR z 

minulého hodnotenia. 

 

 

 

 

 

      

V Bratislave dňa 20.3.2018     

    _______________________ 

      

            Riaditeľ ElÚ SAV 

 


