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POKYNY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
NA FMK UCM V TRNAVE

V súlade s § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a § Študijného poriadku Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave je doktorandské štúdium najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania.
Uskutočňuje sa podľa príslušných ustanovení zákona o vysokých školách, Štatútu UCM v Trnave,
Študijného poriadku UCM v Trnave a Študijného poriadku doktorandského štúdia UCM v Trnave.

Organizácia štúdia

§ akademický rok doktorandského štúdia sa člení na semestre
§ semester sa skladá zo študijnej, pedagogickej, vedeckej a skúškovej časti
§ študijná časť doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného

plánu pod vedením školiteľa, pozostáva zo špecializovaných doktorandských prednášok
a seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry podľa študijného programu
doktorandského štúdia zverejneného v AIS

§ študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky
§ pedagogická časť študijného programu doktoranda je vyjadrená jeho pedagogickým

zaťažením – maximálne 4 vyučovacími hodinami týždenne za semester, v externej forme
môže byť pedagogická činnosť nahradená inou odbornou činnosťou, ktorá súvisí
s pedagogickou prácou a inými aktivitami podľa študijného programu doktorandského štúdia
zverejneného v AIS

§ vedecká časť študijného programu doktoranda pozostáva z individuálnej alebo tímovej
vedeckej práce, zameranej na tému dizertačnej práce, v konkrétnej podobe sú to činnosti
(aktivity) podľa študijného programu doktorandského štúdia zverejneného v AIS

§ skúšková časť je vyjadrená kreditovým ohodnotením absolvovaných predmetov podľa
individuálneho študijného plánu doktoranda, vrátane dizertačnej skúšky

§ podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky
a obhajoba dizertačnej práce

§ dizertačná skúška je štátnou skúškou
§ doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou

Študijný plán

§ doktorandské štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu
§ individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej, pedagogickej a vedeckej časti
§ individuálny študijný plán zostavuje školiteľ spolu s doktorandom pri nástupe na štúdium
§ v individuálnom študijnom pláne doktoranda sa uvádza zoznam predmetov, ktoré má

doktorand absolvovať; zoznam predmetov dizertačnej skúšky zo zoznamu schváleného
odborovou komisiou; zoznam povinnej a odporúčanej literatúry, ktorú má doktorand
preštudovať v rámci prípravy na dizertačnú skúšku; tiež termíny, v ktorých má doktorand
absolvovať jednotlivé predmety a dizertačnú skúšku

§ predmety z individuálneho študijného plánu si doktorand zapíše do indexu
§ vedecká časť študijného plánu – tvorivá činnosť v oblasti vedy, je vyjadrená činnosťami

(aktivitami) doktoranda, zhodnocujú sa  kreditmi po uskutočnení príslušnej činnosti (aktivity)
podľa študijného programu doktorandského štúdia zverejneného v AIS

Kreditový systém

§ pracovné zaťaženie doktoranda je vyjadrené počtom kreditov, štandardné pracovné zaťaženie
študenta dennej formy doktorandského študijného programu v akademickom roku je 60
kreditov, za semester 30 kreditov; minimálny počet kreditov na postup do druhého roka štúdia
v dennej forme štúdia je 45, v externej forme štúdia 20 kreditov; počet kreditov na postup do
tretieho roka štúdia je 52 v dennej forme štúdia a 40 v externej forme štúdia



Strana 2 z 2

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01  Trnava Telefón: 033/55 65 424 E-mail: fmkucm@ucm.sk Internet: fmk.ucm.sk

POKYNY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
NA FMK UCM V TRNAVE

§ za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky získa doktorand 30 kreditov, za prijatie
dizertačnej práce získa študent 30 kreditov

§ na úspešné ukončenie štúdia doktorandského študijného programu je potrebné získať 180
kreditov a obhájiť dizertačnú prácu

§ študijná, pedagogická a vedecká časť doktorandského študijného programu sú vzájomne
nezastupiteľné; študent je povinný získať počas štúdia minimálne 40 kreditov za absolvovanie
študijnej časti, 40 kreditov za absolvovanie pedagogickej časti a 40 kreditov za vedeckú časť

§ na dizertačnú skúšku sa môže doktorand prihlásiť po absolvovaní povinných predmetov a po
získaní 75 kreditov, v dennej forme doktorandského štúdia spravidla najneskôr do 18
mesiacov a v externej forme najneskôr do 36 mesiacov od prijatia na štúdium

§ dizertačnú prácu musí študent úspešne obhájiť najneskôr do dvoch rokov po uplynutí
štandardnej dĺžky štúdia

Kredity udeľuje:

1. za absolvovanie predmetu – vyučujúci
2. za pedagogickú činnosť – vedúci pracoviska, na ktorom sa realizuje (vedúci príslušnej

katedry)
3. za dizertačnú skúšku – predseda komisie pre dizertačnú skúšku
4. za tvorivú činnosť v oblasti vedy – školiteľ*
5. za prijatie dizertačnej práce, ak je prijatá na obhajobu – školiteľ*

* – činnosti (aktivity), za ktoré budú udelené kredity, je potrebné dokladovať

Trnava 01. 10. 2007

PhDr. Ľudmila Čábyová
prodekanka pre externé štúdium a akreditáciu


