Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce
Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak
získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie dizertačnej
práce k obhajobe. Žiadosť sa podáva najneskôr do 31. mája kalendárneho roka, aby sa
obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť do konca akademického roka (31.8.) posledného
roka doktorandského štúdia podľa platných predpisov.
K žiadosti o obhajobu dizertačnej práce, potvrdenej školiteľom a vedúcim pracoviska, na
ktorom bola realizovaná vedecká časť dizertačnej práce, doktorand doloží:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dizertačnú prácu v štyroch vyhotoveniach,
Protokol o kontrole originality dizertačnej práce a Licenčnú zmluvu,
autoreferát v 30 vyhotoveniach,
životopis,
posudok školiteľa, ktorý obsahuje najmä hodnotenie prínosu doktoranda k získaniu
nových poznatkov vo vede, možností ich využitia a pracovnú charakteristiku
doktoranda,
posudok základného pracoviska, na ktorom bola realizovaná vedecká časť dizertačnej
práce so zápisom z katedrovej obhajoby,
zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných
vedeckých prác ako ohlasy na publikačnú činnosť,
kópiu individuálneho študijného plánu,
odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak
doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom
odbore doktorandského štúdia,
v žiadosti sa uvedú mená troch oponentov (meno, priezvisko, tituly, adresa
pracoviska, e-mail, č. tel.), pričom len jeden oponent môže byť z FBP. Najmenej jeden
oponent musí pôsobiť vo funkcii profesora, ďalší oponenti pôsobia vo funkcii docent,
alebo sú výskumnými pracovníkmi s priznaným kvalifikačným stupňom I., alebo
významní odborníci s akademickým titulom PhD.

ŽIADOSŤ O POVOLENIE OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE
V zmysle § 54 ods. 14 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Štatútu SPU v Nitre
žiadam o povolenie obhajovať dizertačnú prácu.
Meno a priezvisko:......................................................................................................................
Bydlisko:......................................................................................................................................
Katedra:.......................................................................................................................................
Pracovisko (externí doktorandi)..................................................................................................
Forma štúdia:..............................................................................................................................
Téma dizertačnej práce: ...........................................................................................................
Študijný program:.......................................................................................................................
Študijný odbor:..........................................................................................................................
Školiteľ:........................................................................................................................................
Školiteľ špecialista:......................................................................................................................
Zdôvodnenie žiadosti:
• získal(a) som ...... kreditov, z toho zo študijnej časti ........ a vedeckej časti študijného
plánu ......
• absolvované predmety (dátum, vyučujúci):
• metodika dizertačnej práce s názvom:
• písomná práca k dizertačnej skúške s názvom:
• zoznam publikovaných prác:
Školiteľ navrhuje za oponentov práce (meno, priezvisko, tituly, adresa pracoviska,
e-mail, č. tel.):
Oponent 1:...................................................................................................................................
Oponent 2:...................................................................................................................................
Oponent 3:...................................................................................................................................
V Nitre dňa ........................................
……………………………..
podpis doktoranda
Súhlas školiteľa: Súhlasím.
V Nitre dňa..................................
............................................
meno a priezvisko, podpis
Súhlas predsedu odborovej komisie: Súhlasím.
V Nitre dňa................................................

Súhlas dekana FBP SPU v Nitre: Súhlasím.
V Nitre dňa.................................................

.....................................
meno a priezvisko, podpis

...............................................
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

Vzor titulných strán autoreferátu:
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
Katedra chémie

Názov dizertačnej práce v slovenskom jazyku
Názov dizertačnej práce v anglickom jazyku

Autoreferát dizertačnej práce
na získanie akademického titulu „doktor“ („philosophiaedoctor“)
v študijnom programe doktorandského štúdia technológia potravín v
študijnom odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov.

Ing. Ján Sýkora

Nitra, 2010

Dizertačná práca bola vypracovaná v dennej ( externej) forme doktorandského štúdia na
Katedre chémie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre.
Doktorand:

Ing. Ján Sýkora
Katedra chémie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Školiteľ dizertačnej práce:

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Katedra chémie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Oponenti:

doc. RNDr. Anna Malá, PhD.
Katedra chémie
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
prof. Ing. Ján Novák, CSc.
Katedra chémie
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Jozef Kováč, PhD.
Katedra chémie
Drevárska fakulta
Technická univerzita vo Zvolene

Autoreferát bol rozoslaný dňa....................................................................................
Stanovisko k dizertácii vypracovala Katedra chémie FBP SPU v Nitre.
Obhajoba doktorandskej práce sa koná dňa..................................o .................hod. pred
komisiou pre obhajobu dizertačných prác doktorandského študijného programu Technológia
potravín v študijnom odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov na FBP SPU
v Nitre.
Miesto konania:

zasadačka katedry ..................................
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

S dizertačnou prácou sa možno
a potravinárstva SPU v Nitre.

oboznámiť

na

dekanáte

Fakulty

biotechnológie

prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
predseda odborovej komisie

Štruktúra autoreferátu
Autoreferát má formát A5, rozsah je najviac 24 strán, počet výtlačkov je 30.
1. Úvod
2. Súčasný stav riešenej problematiky
3. Cieľ práce
4. Materiál a metódy
5. Výsledky práce a diskusia
6. Návrh na využitie poznatkov v praxi a pre ďalší rozvoj vedy
7. Záver
8. Použitá literatúra
9. Zoznam publikovaných prác
10. Abstrakt (v slovenskom jazyku)
11. Abstract (v anglickom jazyku)

