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Smernica o doktorandskom štúdiu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá 
nadobudla platnosť dňa 8. apríla 2014 a účinnosť 1. mája 2014, sa po prerokovaní 
v kolégiu rektora UCM a schválení v Akademickom senáte UCM dňa 4. decembra 2018 
mení nasledovne: 
 
1) V § 2 ods. 5 sa pôvodné znenie ,,Doktorandské štúdium sa uskutočňuje na fakulte, 

ktorá je školiacim pracoviskom“ nahrádza novým znením ,,Doktorandské štúdium 
sa uskutočňuje na fakulte, prípadne na súčastiach univerzity ako je ústav alebo 
inštitút, ktoré sú školiacim pracoviskom.“. 

 
2) § 2 ods. 6 sa pôvodné znenie ,,Vedúcim školiaceho pracoviska je dekan fakulty. 

Doktorandské štúdium sa môže uskutočňovať aj v nevysokoškolskej inštitúcii, ktorá 
získala právo podieľať sa na uskutočňovaní programu v študijnom odbore (ďalej len 
„externá vzdelávacia inštitúcia“). Účasť externej vzdelávacej inštitúcie na 
doktorandskom štúdiu sa uskutočňuje na základe dohody o doktorandskom štúdiu 
medzi fakultou a externou vzdelávacou inštitúciou. Pre každého študenta 
doktorandského štúdia (ďalej len „doktorand“) sa uzatvára individuálna dohoda o 
doktorandskom štúdiu doktoranda, ktorá upravuje pôsobenie doktoranda v externej 
vzdelávacej inštitúcii vrátane úhrady jej nákladov“ nahrádza novým znením ,, 
Vedúcim školiaceho pracoviska je dekan fakulty, resp. riaditeľ ústavu alebo 
inštitútu. Doktorandské štúdium sa môže uskutočňovať aj v nevysokoškolskej 
inštitúcii, ktorá získala právo podieľať sa na uskutočňovaní programu v 
študijnom odbore (ďalej len „externá vzdelávacia inštitúcia“). Účasť externej 
vzdelávacej inštitúcie na doktorandskom štúdiu sa uskutočňuje na základe 
dohody o doktorandskom štúdiu medzi fakultou a externou vzdelávacou 
inštitúciou. Pre každého študenta doktorandského štúdia (ďalej len 
„doktorand“) sa uzatvára individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu 
doktoranda, ktorá upravuje pôsobenie doktoranda v externej vzdelávacej 
inštitúcii vrátane úhrady jej nákladov.“. 
 

3) V § 3 ods. 8 sa pôvodné znenie ,,Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou 
komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Prijímaciu komisiu tvorí jej predseda a 
najmenej dvaja členovia, ktorých vymenúva dekan. Spravidla ďalším členom komisie 
je školiteľ pre vypísanú tému“ nahrádza novým znením ,,Prijímacia skúška sa 
uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. 
Prijímaciu komisiu tvorí jej predseda a najmenej dvaja členovia (jedným z nich 
je garant študijného programu, prípadne spolugarant), ktorých vymenúva 
dekan (riaditeľ ústavu alebo inštitútu) po vyjadrení členov odborovej komisie.  
Spravidla ďalším členom komisie je školiteľ pre vypísanú tému.“. 

 
4) § 6 sa dopĺňa o ods. 10) v znení "Rozsah pedagogickej práce alebo inej odbornej 

činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou doktoranda denného štúdia v 
rozsahu maximálne 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok, zapisuje 
do AIS-u vedúci katedry." 
 

5) § 7 ods. 3) sa dopĺňa o písm. l), m), v znení ,, 
l) je spoluzodpovedný za vedeckú úroveň publikovaných prác doktoranda 

vrátane záverečnej dizertačnej práce, 
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m) musí dôrazne dodržiavať kritériá schválené Vedeckou radou UCM pre 
doktorandov.“ 
 

6) V § 10 ods. 7 sa pôvodné znenie ,,Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou 
komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva dekan na základe návrhu predsedu 
odborovej komisie alebo SOK. Komisia má najmenej štyroch členov, z ktorých aspoň 
jeden nie je z pracoviska, na ktorom pôsobí doktorand. Zloženie komisie upravuje 
zákon o VŠ. Školiteľ doktoranda je členom komisie a zúčastňuje sa na dizertačnej 
skúške bez práva hlasovať o výsledku skúšky. Oponent je členom skúšobnej komisie 
a pri rozhodovaní o výsledku dizertačnej skúšky má právo hlasovať. Ak oponent 
predložil záporný posudok, je jeho účasť podmienkou konania dizertačnej skúšky. V 
prípade, že tému vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, jeden člen komisie je z tejto 
externej vzdelávacej inštitúcie.“ nahrádza novým znením ,,Dizertačná skúška sa 
koná pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva dekan na 
základe návrhu predsedu odborovej komisie alebo SOK. Komisia má najmenej 
štyroch členov, z ktorých jeden je garant doktorandského študijného 
programu, prípadne spolugarant a aspoň jeden člen nie je z pracoviska, na 
ktorom pôsobí doktorand. Zloženie komisie upravuje zákon o VŠ. Školiteľ 
doktoranda je členom komisie a zúčastňuje sa na dizertačnej skúške bez práva 
hlasovať o výsledku skúšky. Oponent je členom skúšobnej komisie a pri 
rozhodovaní o výsledku dizertačnej skúšky má právo hlasovať. Ak oponent 
predložil záporný posudok, je jeho účasť podmienkou konania dizertačnej 
skúšky. V prípade, že tému vypísala externá vzdelávacia inštitúcia, jeden člen 
komisie je z tejto externej vzdelávacej inštitúcie.“. 
 

7) § 10 sa dopĺňa o ods. 14) v znení ,,Predseda odborovej komisie zodpovedá za 
zapísanie každého výsledku dizertačnej skúšky   do AIS-u najneskôr do 3 dní.“. 
 

8) V § 14 ods. 5 sa pôvodné znenie ,,Dekan na návrh predsedu odborovej komisie alebo 
SOK vymenuje komisiu pre obhajobu dizertačnej práce a najmenej dvoch oponentov. 
Komisia pre obhajobu dizertačnej práce pozostáva z predsedu, ktorý musí mať 
vedecko-pedagogický titul profesor, a najmenej troch členov a najmenej dvoch 
oponentov. Predseda a najmenej dvaja členovia sa určujú spomedzi členov odborovej 
komisie alebo SOK. Najmenej jeden člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce, 
ktorý nemusí byť členom odborovej komisie alebo SOK, nie je zamestnancom UCM. 
Člen komisie, ktorý nie je členom odborovej komisie alebo SOK, musí byť schválený 
vedeckou radou fakulty na skúšanie na štátnych skúškach. Členom komisie je aj 
školiteľ doktoranda bez práva hlasovať. Vymenovaným oponentom dekan zašle 
dizertačnú prácu spolu so žiadosťou o vypracovanie posudku.“ nahrádza novým 
znením ,,Dekan na návrh predsedu odborovej komisie alebo SOK vymenuje 
komisiu pre obhajobu dizertačnej práce a najmenej dvoch oponentov. Komisia 
pre obhajobu dizertačnej práce pozostáva z predsedu, ktorý musí mať 
vedecko-pedagogický titul profesor, a najmenej troch členov a najmenej dvoch 
oponentov. Predseda a najmenej dvaja členovia sa určujú spomedzi členov 
odborovej komisie alebo SOK pričom jeden z nich je garant doktorandského 
študijného programu, prípadne spolugarant. Najmenej jeden člen komisie pre 
obhajobu dizertačnej práce, ktorý nemusí byť členom odborovej komisie alebo 
SOK, nie je zamestnancom UCM. Člen komisie, ktorý nie je členom odborovej 
komisie alebo SOK, musí byť schválený vedeckou radou fakulty na skúšanie na 
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štátnych skúškach. Členom komisie je aj školiteľ doktoranda bez práva 
hlasovať. Vymenovaným oponentom dekan zašle dizertačnú prácu spolu so 
žiadosťou o vypracovanie posudku.“. 

 
9) V § 21 ods. 1 sa pôvodné znenie ,,Odborová komisia sleduje a hodnotí doktorandské 

štúdium v danom študijnom odbore.“ nahrádza novým znením ,,Odborová komisia 
sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom programe“. 
 

10) V § 21 ods. 3 sa pôvodné znenie ,,Členov odborovej komisie vymenúva a odvoláva 
dekan po schválení vedeckou radou fakulty, alebo na návrh externej vzdelávacej 
inštitúcie, s ktorou má fakulta dohodu. Odborová komisia pozostáva z predsedu a 
najmenej štyroch ďalších členov. Najmenej jeden z členov komisie musí mať 
vedecko-pedagogický titul profesor, alebo vedecký titul doktor vied, alebo musí byť 
výskumným pracovníkom s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I. alebo 
IIa.. Ďalšími členmi môžu byť docenti, zamestnanci s akademickým titulom PhD., 
ArtD. (príp. jeho starší ekvivalent –CSc., Dr.), alebo kvalifikovaní odborníci z praxe, 
ktorým bol udelený tento akademický titul (príp. jeho starší ekvivalent). Najmenej 
jeden člen odborovej komisie je z inej inštitúcie ako z fakulty, na ktorej je zriadená. 
Ak sa doktorandské štúdium poskytuje v spolupráci s externou vzdelávacou 
inštitúciou, má táto inštitúcia v odborovej komisii primerané zastúpenie.“ nahrádza 
novým znením ,,Členov odborovej komisie vymenúva a odvoláva dekan po 
schválení vedeckou radou fakulty, alebo na návrh externej vzdelávacej 
inštitúcie, s ktorou má fakulta dohodu. Odborová komisia pozostáva z 
predsedu  a najmenej štyroch ďalších členov. Predsedom odborovej komisie je 
garant alebo spolugarant akreditovaného doktorandského študijného 
programu. Najmenej jeden z členov komisie musí mať vedecko-pedagogický 
titul profesor, alebo vedecký titul doktor vied, alebo musí byť výskumným 
pracovníkom s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I. alebo II a.. 
Ďalšími členmi môžu byť docenti, zamestnanci s akademickým titulom PhD., 
ArtD. (príp. jeho starší ekvivalent –CSc., Dr.), alebo kvalifikovaní odborníci z 
praxe, ktorým bol udelený tento akademický titul (príp. Jeho starší 
ekvivalent). Najmenej jeden člen odborovej komisie je z inej inštitúcie ako z 
fakulty, na ktorej je zriadená. Ak sa doktorandské štúdium poskytuje v 
spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, má táto inštitúcia v odborovej 
komisii primerané zastúpenie.“. 
 

11)  Vkladá sa nová Šiesta časť v znení ,, 
 

Šiesta časť 
Zabezpečenie kvality doktorandského štúdia 

 
 

§ 23 
Účasť doktoranda vo výskumných projektoch  

 
 

1)  Každý doktorand by mal byť členom riešiteľského kolektívu výskumného 
projektu (grantu) evidovanom na fakulte (ústave, inštitúte), preto je 
potrebné uprednostniť tých školiteľov, ktorí sú riešiteľmi grantov. 
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2)  Zodpovedne pristupovať pri schvaľovaní pokračovania v štúdiu doktoranda 
v ďalšom akademickom roku školiteľom, garantom, odborovou komisiou a 
dekanom. 

 
§ 24 

Pracovné vedecké štúdie doktorandov UCM 
 

1) Za účelom skvalitnenia publikačnej činnosti doktorandov sa vyžaduje od 
doktorandov, aby pred koncom 2. roku štúdia odovzdali na posúdenie  
predbežné výsledky svojej vedeckej práce vo forme a rozsahu vedeckého 
rukopisu zaužívanom pre daný vedecký odbor na úrovni časopisov 
indexovaných vo Web of Science, SCOPUS, ERIH+ ako svoju pracovnú 
vedeckú štúdiu (working paper) doktoranda UCM alebo aby odovzdali kópiu 
publikácie, ktorej sú autorom resp. spoluautorom (príp. preprint rukopisu). 

 2) Pracovné vedecké štúdie doktorandov sa posudzujú príslušnou odborovou 
komisiou.  

3)  Po posúdení sa predložia kolégiu pre pracovné vedecké štúdie, ktoré tvoria 
garanti (prípadne spolugaranti) študijných programov na UCM, po jednom 
zástupcovi z každého akreditovaného doktorandského študijného programu. 
Predsedom kolégia pre pracovné vedecké štúdie je prorektor pre kvalitu 
a vedu. 

 
12) Pôvodný § 23 sa označuje ako § 25. 

 
13) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 

UCM a účinnosť od 1. septembra 2019.   
 

 
V Trnave dňa 4. decembra 2018 

 
 

 
     prof. Ing. Roman Boča, DrSc.                       PhDr. Jozef Lenč, PhD. 
                    rektor UCM        predseda AS UCM             
            

      
 
 


