Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 4 písm. c) Štatútu TUKE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DODATOK Č. 2
K ZÁSADÁM
ORGANIZÁCIE, HODNOTENIA A UKONČENIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
A ZÁSAD ZRIADENIA ODBOROVÝCH KOMISIÍ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH

Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborových komisií
doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach zo dňa 3.3.2008, ktoré nadobudli platnosť a účinnosť dňom
3.3.2008 v znení Dodatku č. 1 schváleného v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 22.2.2010, číslo
uznesenia 08/2010, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 24.6.2013 číslo uznesenia
26/2013 menia a dopĺňajú nasledovne:

1. V § 1 ods. 3 znie:
„(3) Doktorandské štúdium sa môže organizovať v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre
doktorandský študijný program je:
a) v dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho
skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia:
1. tri akademické roky je 180 kreditov,
2. štyri akademické roky je 240 kreditov,
b) v externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou
riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
1. štyri akademické roky je 180 kreditov,
2. päť akademických rokov je 240 kreditov.“.
2. V § 1 ods. 5 za prvú vetu sa vkladajú slová: „Dizertačná práca spolu s jej obhajobou tvoria jeden predmet.“
3. V § 3 ods. 1 sa za slovo „v“ vkladá slovo „akreditovanom“.
4. V § 3 ods. 2 sa na konci odseku pripájajú slová: „Študijný plán zostavuje školiteľ s doktorandom a predkladá ho na
schválenie odborovej komisii.“.
5. V § 3 ods. 4 sa za slovo „konkrétnych“ vkladajú slová „študijných a“ a na konci odseku sa pripájajú slová: „Dobu,
počas ktorej je doktorand povinný zdržiavať sa na pracovisku, stanoví fakulta.“.
6. V § 3 ods. 8 sa vypúšťa slovo „bezplatnej“.
7. V § 3 ods. 12 sa na konci odseku pripájajú slová: „Štúdium je potrebné ukončiť obhajobou dizertačnej práce vždy do
31. augusta príslušného roka.“.
8. V § 3 ods. 13 sa za slovo „skúškou“ vkladajú slová: „v zmysle § 1 ods. 5 týchto zásad,“.
9. V § 4 ods. 1 znie:
„(1) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.“.
10. V § 4 ods. 2 sa na konci odseku pripájajú slová: „Vypísanie prijímacieho konania TUKE alebo fakulta zverejní na
úradnej výveske TUKE alebo fakulty a minimálne na webovom sídle TUKE alebo fakulty najneskôr dva mesiace pred
posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Okrem lehoty na podanie prihlášok, podmienok prijatia, termínu
a spôsobu overovania splnenia podmienok, TUKE alebo fakulta je povinná zverejniť aj informáciu o počte uchádzačov,
ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu.“.
11. V § 4 ods. 5 sa slová „MŠ SR“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„ministerstvo“) na“.
12. V § 4 ods. 7 sa za slovo „uchádzačovi“ vkladajú slová: „formou doporučenej zásielky“.
13. V § 5 ods. 1 sa za slovo „študentom“ vkladá slovo: „akreditovaného“.
14. V § 5 ods. 4 sa za slovo „štúdia“ vkladá čiarka a slová: „§ 54 ods. 2 zákona“.
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15. V § 5 ods. 5 znie:
„(5) Celkový počet kreditov, ktoré je nutné získať počas doktorandského štúdia v dennej forme, za podmienky, že
toto štúdium trvá tri akademické roky je 180. Z tohto počtu minimálne 90 a maximálne 130 kreditov je možné získať
v študijnej časti, minimálne 50 a maximálne 90 sa musí získať vo vedeckej časti štúdia.“.
16. V § 5 sa vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Celkový počet kreditov, ktoré je nutné získať počas doktorandského štúdia v dennej forme, za podmienky, že
toto štúdium trvá štyri akademické roky je 240. Z tohto počtu minimálne 120 a maximálne 170 kreditov je možné
získať v študijnej časti, minimálne 70 a maximálne 120 sa musí získať vo vedeckej časti štúdia.
(7) Celkový počet kreditov, ktoré je nutné získať počas doktorandského štúdia v externej forme, za podmienky, že
toto štúdium trvá štyri akademické roky je 180. Z tohto počtu minimálne 90 a maximálne 130 kreditov je možné získať
v študijnej časti, minimálne 50 a maximálne 90 sa musí získať vo vedeckej časti štúdia.
(8) Celkový počet kreditov, ktoré je nutné získať počas doktorandského štúdia v externej forme, za podmienky, že
toto štúdium trvá päť akademických rokov je 240. Z tohto počtu minimálne 120 a maximálne 170 kreditov je možné
získať v študijnej časti, minimálne 70 a maximálne 120 sa musí získať vo vedeckej časti štúdia.
Podrobnosti o kreditových hodnotách hodnotených činností sú uvedené v prílohe č. 1 tohto predpisu.“.
Doterajšie odseky 6 až 17 sa označujú ako odseky 9 až 20.
17. V § 5 ods. 9 a 10 znejú:
„(9) Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole v rámci akademickej mobility (§ 58a zákona) je upravené v §
11 ods. 9 až 12 Študijného poriadku TUKE.
(10) Doktorand študujúci v dennej forme štúdia je povinný prihlásiť sa na dizertačnú skúšku:
a) do 18 mesiacov od začatia štúdia, ak toto štúdium trvá tri akademické roky
b) do 24 mesiacov od začatia štúdia, ak toto štúdium trvá štyri akademické roky.
Doktorand študujúci v externej forme štúdia je povinný prihlásiť sa na dizertačnú skúšku:
a) do 24 mesiacov od začatia štúdia, ak toto štúdium trvá štyri akademické roky
b) do 30 mesiacov od začatia štúdia, ak toto štúdium trvá päť akademických rokov.
Doktorand sa na dizertačnú skúšku prihlasuje predložením písomnej časti dizertačnej skúšky. Výnimky
v odôvodnených prípadoch udeľuje dekan alebo rektor.“.
18. V § 5 ods. 15 prvá veta znie: „Komisiu pre dizertačné skúšky menuje pre študijné programy uskutočňované na
fakultách dekan, pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole rektor.“.
19. V § 7 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Doktorandské štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce, ktorou je dizertačná práca. Dizertačná práca
spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou.“.
Doterajšie odseky 1 až 20 sa označujú ako odseky 2 až 21.
20. V § 7 ods. 2 znie:
„(2) O obhajobu dizertačnej práce môže študent požiadať po splnení týchto podmienok:
a) úspešné vykonanie dizertačnej skúšky,
b) získanie minimálne 150 kreditov v zmysle § 5 ods. 5 tohto vnútorného predpisu (denné trojročné štúdium),
c) získanie minimálne 210 kreditov v zmysle § 5 ods. 6 tohto vnútorného predpisu (denné štvorročné štúdium),
d) získanie minimálne 150 kreditov v zmysle § 5 ods. 7 tohto vnútorného predpisu (externé štvorročné štúdium),
e) získanie minimálne 210 kreditov v zmysle § 5 ods. 8 tohto vnútorného predpisu (externé päťročné štúdium).“.
21. V § 7 ods. 3 písm. c) sa slovo „osvedčenia“ nahrádza slovom „vysvedčenia“.
22. V § 7 ods. 3 písm. d) znie:
„d) zoznam publikovaných prác usporiadaných podľa Smernice MŠ SR č. 13/2008 - R do 31.12.2012 a od
1.1.2013 v zmysle vyhlášky č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
evidencie umeleckej činnosti, v obidvoch prípadoch vo forme výpisu z EPC TUKE,“.
23. V § 7 ods. 3 písm. f) a g) sa slovo „slovenskom“ nahrádza slovom „štátnom“.
24. V § 7 ods. 5 sa slová v zátvorke „(§ 63, ods. 3 a 4 zákona; § 5, odsek 12 a 13 tohto predpisu)“ nahrádzajú slovami:
„(§ 63 ods. 3 a 4 zákona; § 5 odseky 15 a 16 tohto predpisu)“ a na konci odseku sa vkladajú slová: „Pokiaľ oponent
pôsobí na vysokej škole, musí mať minimálne vedecko-pedagogický titul docent. V prípade odborníka mimo
vysokej školy musí mať minimálne akademický titul PhD., resp. jeho ekvivalent.“.
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25. V § 7 ods. 8 sa vkladá prvá veta, ktorá znie:
„(8) Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11 zákona, písomný
súhlas študenta so zverejnením a sprístupnením záverečnej práce verejnosti po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7
zákona (70 rokov odo dňa registrácie) bez nároku na odmenu.“
a na konci odseku sa pripájajú slová: „v termíne ustanovenom v § 63 ods. 9 zákona“.
26. V § 7 ods. 11 sa slová „web stránke“ nahrádzajú slovami „webovom sídle“ a vypúšťa posledná veta odseku.
27. V § 7 ods. 20 znie:
„(20) V prípade, ak obhajoba dizertačnej práce nebola úspešná, dekan fakulty (resp. rektor TUKE v prípade
študijného programu na úrovni TUKE), na základe podkladov komisie, vydá rozhodnutie, ktoré je študentovi doručené
formou doporučenej zásielky do 30 dní odo dňa neúspešnej obhajoby dizertačnej práce.“.
28. V § 7 sa vkladajú nové odseky 21 až 23, ktoré znejú:
„(21) Podmienky pre opakovanie obhajoby ZP určí príslušná komisia v zápise o štátnych skúškach.
(22) V prípade neúspešnej obhajoby, študent pokračuje v nadštandardnom štúdiu a obhajobu ZP môže opakovať
jedenkrát, najskôr však o 6 mesiacov od neúspešnej obhajoby, najneskôr do 2 rokov.
(23) Študent najskôr o 6 mesiacov, najneskôr do 2 rokov odo dňa doručenia rozhodnutia, môže predložiť
opätovnú žiadosť o opakovanú obhajobu.“.
Doterajší odsek 21 sa označuje ako odsek 24.
29. Za paragraf 8 sa vkladá nový paragraf 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 8a
Prechodné a záverečné ustanovenia k Dodatku č. 2
(1) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných
programov podľa zákona o vysokých školách účinného do 31.decembra 2012 a pred schválením Dodatku č. 2 týchto
Zásad, vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia, zostávajú zachované.
(2) Prijímacie konanie na štúdium, ktoré sa má začať od začiatku akademického roka 2013/2014, sa dokončí podľa
predpisu účinného do 31.decembra 2012.
(3) Doktorandský druh štúdia podľa doterajších predpisov sa považuje za štúdium študijného programu tretieho
stupňa podľa predpisu účinného od 1. januára 2013.
(4) Dodatok č. 2 k Zásadám organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia
odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach bol schválený v AS TUKE dňa
24.6.2013, číslo uznesenia 26/2013 a nadobúda účinnosť od 1.9.2013.“.
30. Príloha k Zásadám „Kreditové hodnoty publikačnej činnosti doktorandov“ vrátane nadpisu znie:
„KREDITOVÉ HODNOTY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI DOKTORANDOV“
Počet
kreditov

Kategória publikácie
článok v karentovanom časopise (t.j. v časopise indexovanom v Current
Contents)

50

článok v časopise, recenzovanom zborníku indexovanom
vo Web of Science alebo SCOPUS

20

vedecký článok v zahraničnom časopise vo svetovom jazyku

15

vedecký článok v domácom časopise

10

vedecký článok v recenzovanom zborníku z medzinárodnej konferencie
v niektorom zo svetových jazykov

10

vedecký článok v recenzovanom zborníku z domácej konferencie

8

V Košiciach dňa 24.6.2013

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE
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