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Čl. I 

(1) Riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v.v.i  Klemensova 19, Bratislava (ďalej aj Riaditeľ FiÚ SAV, 
v.v.i.) vydáva túto Internú smernicu o vnútornom systéme hodnotenia kvality doktorandského 
štúdia na FiÚ SAV, v.v.i. 

 
Čl. II 

Požiadavky na kvalitu školiteľa 

(1) Školiteľom pre daný študijný odbor doktorandského štúdia môže byť vedecký pracovník s 
vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo IIa alebo s ekvivalentom týchto titulov po schválení vo 
Vedeckej rade FiÚ SAV, v.v.i. a vo Vedeckej rade fakulty vysokej školy, s ktorou má FiÚ SAV, 
v.v.i. ako externá vzdelávacia inštitúcia uzavretú dohodu o uskutočňovaní doktorandského 
študijného programu.  

(2) Podmienkou schválenia školiteľa je aktívna a kvalitná publikačná činnosť a existencia projektu, v 
rámci ktorého sa doktorandské štúdium realizuje, teda vedecké výsledky s publikačným 
štandardom stanoveným vnútorným predpisom „Pravidlá hodnotenia vedeckých pracovníkov“.  

(3) Školiteľ školí iba v tej oblasti, v ktorej vykonáva základný výskum, a iba témy, ktoré sa aktívne 
riešia na ústave.  

Čl. III 

Témy dizertačných prác 

(1) Vypísané témy dizertačných prác najprv na základe odporúčania garanta doktorandského štúdia 
schvaľuje Vedecká rada FiÚ SAV, v.v.i.  a následne Vedecká rada fakulty vysokej školy, s ktorou 
má FiÚ SAV, v.v.i., ako externá vzdelávacia inštitúcia uzatvorenú dohodu o 
uskutočňovaní doktorandského študijného programu. 

(2) Podmienkou schválenia témy dizertačnej práce je jej súlad s výskumnými prioritami ústavu 
a oddelenia, do ktorého je školiteľ organizačne zaradený. 



Čl. IV 

Prijímacie konanie 

(1) V rámci prijímacieho konania sa preverujú nielen znalosti súvisiace so študijným odborom 
a témou dizertačnej práce, s ktorou sa kandidát uchádza o doktorandské štúdium, ale aj jazykové 
znalosti uchádzača, a to predovšetkým s ohľadom na schopnosť práce v jazyku primárnych 
zdrojov témy dizertačnej práce. 

Čl. V 

Kontrola priebehu doktorandského štúdia 

(1) Kontrola doktorandského štúdia je priebežná. Je vykonávaná školiteľom, garantom 
doktorandského štúdia, vedeckou radou a vedením ústavu.  

(2) Školiteľ je povinný poskytovať všetky ním udeľované hodnotenia doktoranda administrátorovi, a 
to tak aby bol možný ich zápis do Akademického informačného systému (AIS) fakulty v súlade 
s harmonogramom akademického roka.  

(3) Na konci každého akademického roka predkladá školiteľ Vedeckej rade ústavu kópiu ročného 
hodnotenia plnenia študijného plánu doktoranda (vrátane počtu pridelených kreditov), výpis z AIS 
doplnený o publikačné výstupy a vyjadrenie, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v 
štúdiu. Školiteľ pritom hodnotí stav a úroveň plnenia študijného plánu doktoranda, dodržiavanie 
termínov a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu jeho individuálneho študijného plánu. 

(4) Pre zabezpečenie kvality dizertačných prác predkladaných na obhajobu ústav organizuje internú 
oponentúru dizertačnej práce, ktorá sa koná v poslednom roku doktorandského štúdia, a to 
prinajmenšom 3 mesiace pred riadnym termínom odovzdania dizertačnej práce, aby podnety 
a odporúčania z internej oponentúry bolo možné zapracovať do dizertačnej práce ešte pred 
podaním žiadosti o obhajobu. 

Čl. VI 

Požiadavky na kvalitu absolventa 

(1) Doktorand sa počas štúdia musí minimálne dvakrát aktívne (tzn. prezentáciou vlastného 
príspevku a jeho publikovaním v recenzovanom zborníku) zúčastniť medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Doktorand je povinný dokumentovať splnenie tejto povinnosti predložením 
potvrdenia o účasti na konferencii (minimálne akceptačným listom, programom konferencie, príp. 
publikovaným príspevkom). Potvrdenie predkladá garantovi doktorandského štúdia na FiÚ SAV, 
v.v.i. a to najneskôr s predložením dizertačnej práce na internú oponentúru. 

(2) Doktorand sa počas štúdia musí minimálne raz aktívne podieľať na organizácii vedeckého 
podujatia – workshopu, konferencie alebo kongresu. 

(3) Doktorand musí počas štúdia riešiť minimálne jeden vedecký projekt, spravidla aktívnou účasťou 
v riešiteľskom kolektíve projektu vedeného jeho školiteľom. 

(4) Doktorand v dennej forme štúdia musí absolvovať počas štúdia minimálne jednu zahraničnú 
mobilitu na relevantnom vysokoškolskom alebo vedeckom pracovisku v trvaní minimálne jeden 
mesiac s preukázateľným prepojením medzi zameraním dizertačnej práce a programom 
zahraničnej mobility. V odôvodnených prípadoch je možné zahraničnú mobilitu substituovať 



absolvovaním tuzemskej výskumne orientovanej stáže s preukázateľným prepojením medzi 
zameraním dizertačnej práce a programom stáže.  

(5) Doktorand musí ku dňu obhajoby dizertačnej práce mať publikovanú aspoň jednu štúdiu s viac 
ako 50 % autorským podielom v periodickej alebo neperiodickej publikácii registrovanej v 
databáze Web of Science alebo SCOPUS a aspoň dva ďalšie vlastné autorské príspevky 
(nepostačujú recenzie) vo vedeckej (preukázateľne recenzovanej) periodickej alebo 
neperiodickej publikácii. Vo výnimočnom prípade môže byť na základe odporúčania garanta 
doktorandského štúdia akceptované aj potvrdenie redakcie, resp. editora alebo vydavateľa 
periodickej alebo neperiodickej publikácie registrovanej v databáze Web of Science alebo 
SCOPUS o prijatí štúdie na publikovanie. Potvrdenie predkladá garantovi doktorandského štúdia 
na FiÚ SAV, v.v.i.  a to najneskôr s predložením dizertačnej práce na internú oponentúru. 

(6) Doktorand musí poskytovať svojmu školiteľovi a garantovi doktorandského štúdia na FiÚ SAV, 
v.v.i. podklady dokumentujúce plnenie povinností vyplývajúcich z individuálneho študijného 
plánu, smerníc fakulty vysokej školy, s ktorou má FiÚ SAV, v.v.i., ako externá vzdelávacia 
inštitúcia uzavretú dohodu o uskutočňovaní doktorandského študijného program a tejto smernice 
FiÚ SAV, v.v.i. a tiež doklady dokumentujúce jeho účasť na vedecko-výskumných 
a organizačných aktivitách. 

 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

(1) Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia schválila správna rada FiÚ SAV, v.v.i. 
dňa  27.10.2022 . 

(2) Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení 
na webovom sídle ústavu. 
 

 

 

V Bratislave dňa  27.10.2022 

 ………………………………………………… 

 doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. 
 riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i. 

 


