Usmernenie
k postupu fakúlt EU v Bratislave pri príprave
komplexnej akreditácie doktorandských študijných programov – kreditový systém
V súvislosti s prípravou podkladov ku komplexnej akreditácii študijných programov 3. stupňa
štúdia odporučilo Vedenie EU v Bratislave na svojom zasadnutí 13. 2. 2008 dekanom fakúlt –
s cieľom dosiahnuť konsenzus v základných otázkach týkajúcich sa štruktúry a hodnotenia
doktorandského štúdia v ekonomických študijných programoch – prijať nasledovné spoločné
zásady tvorby študijných programov 3. stupňa štúdia.
Štruktúra študijného plánu pre 3. stupeň štúdia
Podľa § 54 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákona 363/2007 Z.z. „Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej
časti a vedeckej časti“.
I.
II.

Študijná časť
Vedecká časť:
- tvorivá činnosť v oblasti vedy
- tvorivá činnosť viazaná na projekt DP a DP

60 kreditov
60 kreditov
60 kreditov

I.

Študijná časť:
Počet predmetov: 4-6

II.

Vedecká časť – tvorivá činnosť v oblasti vedy
Podľa návrhu kreditového hodnotenia – jednotne na EU

III.

Vedecká časť – tvorivá činnosť viazaná na projekt DP a DP
Projekt dizertačnej práce
20 kreditov
Dizertačná práca
40 kreditov

Povinnosti doktorandov v dennej forme štúdia
Podľa § 54, ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákona č. 336/2007 Z.z. je povinnosťou doktorandov v dennej forme
štúdia vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej
s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 4 hodín týždenne v priemere za akademický rok.
To predstavuje za 10 mesiacov akademického roku 4hod. x 44 týždňov = 176 hodín
pedagogickej povinnosti.
a) Vedenie seminárov / cvičení v rozsahu 4 hod./ týždenne
b) Odborná činnosť súvisiaca s pedagogickou činnosťou:
- Vedenie prác ŠVOČ
- Vedenie záverečnej práce bakalárskeho / inžinierskeho štúdia
- Vypracovanie posudku na záverečnú prácu bakalárskeho / inžinierskeho štúdia
- Funkcia zapisovateľa v komisiách na štátne záverečné skúšky
- Podporné aktivity v zabezpečení skúšobného obdobia

V tejto súvislosti budú fakulty pri plánovaní výskumnej kapacity doktorandov v dennej forme
štúdia vychádzať z objemu hodín 2000 – 176 = 1824 hodín.
Z pedagogické aktivity v dennej forme štúdia sa nebudú v rámci študijného plánu
doktorandov prideľovať kredity.
Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy (60 kreditov)
Kredity za publikačné výstupy
Publikácia vo vedeckom časopise - karentovanom
Publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom
Publikácia v odbornom časopise – recenzovanom
Publikácia v odbornom časopise – nerecenzovanom
Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku
(recenzovanom)
Vystúpenie na vedeckom podujatí v SR publikované v zborníku
(recenzovanom)
Vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov v rámci OK, SOK, resp. EDAMBA publikované
v zborníku (recenzovanom)
Vystúpenie na odbornom podujatí v zahraničí publikované v zborníku
(nerecenzovanom)
Vystúpenie na odbornom podujatí v SR publikované v zborníku
(nerecenzovanom)
Autorstvo / spoluautorstvo učebných textov
- menej ako 1 AH
- viac ako 1 AH
Kredity za (osobné) vystúpenia na konferenciách
Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v zahraničí
(na základe dokladu)
Vystúpenie na vedeckom resp. odbornom podujatí v SR
(na základe dokladu)
Kredity za aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov
Člen riešiteľského kolektívu v rámci VEGA, KEGA
a medzinárodného výskumného projektu
Člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých pracovníkov
a interného grantu EU

20
10
10
8
15
10
15
10
6
8
15

5
3

8
6

Citácie a ohlasy
Citácia – SCI
Citácia v zahraničí
Citácia v SR

5
3
1

Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou
(člen organizačného výboru konferencie,
odborné tlmočenie počas konferencie,
spracovanie zborníka statí z vedeckej konferencie)
Parciálne projekty doktorandskej práce

5
5

Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť pri tvorbe dizertačnej práce
Projekt dizertačnej práce
Dizertačná práca

Schválené v Kolégiu rektora EU v Bratislave
20. 2. 2008

20
40

