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PRAVIDLÁ NA SCHVAĽOVANIE ŠKOLITEĽOV  

V DOKTORANDSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME  
 

Funkciu školiteľa pre akreditovaný študijný program v danom študijnom odbore  môžu 

vykonávať učitelia na funkčnom mieste docenta a profesora, alebo iní odborníci po schválení 

vo Vedeckej rade školy alebo fakulty, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte. 

Súčasťou podmienok na schválenie za školiteľa je minimálne jeden publikačný výstup 

kategórie A (podľa podrobných pravidiel komplexnej akreditácie vysokých škôl v príslušnej 

skupine študijných odborov) za posledných 5 rokov.  

Školiteľ pôsobí vo funkcii školiteľa do odvolania vedeckou radou fakulty, vzdaním sa 

funkcie na vlastnú žiadosť, skončením pracovného pomeru so zamestnávateľom, u ktorého 

funkciu školiteľa vykonáva alebo odňatím práv uskutočňovať doktorandské štúdium. Ak 

školiteľ nemá možnosť plniť svoje povinnosti z dôvodu dlhodobej neprítomnosti, Vedecká 

rada určí doktorandovi iného školiteľa. Počas prerušenia štúdia doktoranda je prerušený aj 

výkon funkcie jeho školiteľa. 

 

Školiteľ:  

 odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia  

 navrhuje témy dizertačných prác, ktoré fakulta vypisuje pred začatím prijímacieho 

konania na doktorandské štúdium 

 metodologicky vedie doktoranda pri zostavovaní študijného  plánu   

 predkladá študijný plán na schválenie odborovej komisii 

 riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda 

 usmerňuje doktoranda v publikačnej činnosti, v účasti na konferenciách a pri zapojení 

do projektových úloh, vyjadruje sa k jeho účasti na mobilitách 

 určuje zameranie projektu dizertačnej práce 

 vyjadruje sa k žiadostiam doktoranda o zmenu témy/názvu dizertačnej práce, o 

prerušenie štúdia, o zmenu študijného programu v rámci toho istého alebo príbuzného 

študijného odboru 

  predkladá odborovej komisii výročné hodnotenie doktoranda 

 na základe výročného hodnotenia predkladá dekanovi odporúčanie na pokračovanie 

alebo nepokračovanie doktoranda v doktorandskom štúdiu 

 zapisuje doktorandovi určený počet kreditov za predmety vedeckej časti študijného 

programu v akademickom informačnom systéme (AiS2) 

 po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na 

realizáciu  študijného pobytu doktoranda v iných domácich alebo zahraničných 

ustanovizniach vedy, vzdelávania, výskumu, techniky alebo umenia v rámci 

individuálneho študijného plánu doktoranda 

 odporúča prijatie prihlášky doktoranda na dizertačnú skúšku 

 vypracúva posudok na písomnú prácu na dizertačnú skúšku, stanovisko k dizertačnej 

práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda 
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 predkladá návrhy na oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške a návrh na 

oponentov dizertačnej práce predsedovi odborovej komisie 

 zúčastňuje sa štátnej (dizertačnej) skúšky doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej 

práce.  
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