Dizertačná skúška
Dizertačná skúška je štátnou skúškou a doktorand ju musí absolvovať najneskôr:
• v dennej forme štúdia do18 mesiacov od nástupu na doktorandské štúdium,
• v externej forme štúdia do 36 mesiacov od nástupu na doktorandské štúdium.
Dizertačná skúška pozostáva z dvoch častí:
• z vedeckej rozpravy k písomnej práci,
• z vedeckej rozpravy z vedných oblastí definovaných v individuálnych študijných
plánoch doktoranda (3 - 5 oblastí).
Vedecká rozprava z vedných oblastí definovaných v individuálnych študijných plánoch
doktoranda sa vykoná z 3 - 5 predmetov, ktoré študent absolvoval v rámci študijnej časti
programu.
Vedecká rozprava k písomnej práci je zameraná predovšetkým na teoretické a metodické
problémy, ktoré súvisia s témou dizertačnej práce.
Podmienky udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

získanie minimálne 70 kreditov spolu zo študijnej a vedeckej časti študijného plánu,
absolvovanie a získanie zápočtu z povinných a voliteľných predmetov uvedených
v individuálnom študijnom pláne doktoranda,
vykonanie jazykovej skúšky,
vypracovanie písomnej práce, ktorej súčasťou je aj metodika dizertačnej práce v rozsahu minimálne 40 strán,
predloženie žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky dekanovi FBP najneskôr dva
mesiace pred termínom konania dizertačnej skúšky po predchádzajúcom súhlase
predsedu odborovej komisie,
vypracovanie a predloženie písomnej práce k dizertačnej skúške v 2 exemplároch
najneskôr jeden mesiac pred termínom konania dizertačnej skúšky,
predloženie Téz k písomnej práci na dizertačnú skúšku v 7. exemplároch v rozsahu
maximálne 5 strán najneskôr 4 týždne pred termínom konania dizertačnej skúšky,
zoznam publikovaných prác,
index, spolu s dokladmi o splnení úloh vyplývajúcich zo študijného plánu.

Zloženie skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku:
Dizertačnú skúšku organizuje predseda odborovej komisie, a to predložením návrhu
na vykonanie dizertačnej skúšky vedúcemu školiaceho pracoviska (dekanovi), ktorý obsahuje
stanovisko k plneniu individuálneho študijného plánu doktoranda, návrh oponenta, návrh
najmenej piatich členov skúšobnej komisie a termín konania dizertačnej skúšky. Skúšobná
komisia sa skladá z predsedu a ďalších členov, z ktorých jeden nie je z inštitúcie, kde
doktorand pôsobí počas svojho štúdia. Ďalším členom komisie je oponent písomnej práce
k dizertačnej skúške. Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo
funkciách profesorov alebo docentov, z toho aspoň jeden musí pôsobiť vo funkcii profesora.
Preukázané poznatky hodnotí komisia na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov komisie tajným hlasovaním stupnicou „prospel – neprospel“. Na dizertačnej skúške sa
zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, ale bez práva hlasovať o výsledku skúšky.

