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1) Doktorand v dennej forme štúdia vykoná dizertačnú skúšku do 18 mesiacov od začiatku štúdia,
doktorand v externej forme štúdia do 3 rokov. Tieto lehoty sa predlžujú o dobu prerušenia štúdia.
2) Doktorand musí podať žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky, ku ktorej priloží prihlášku
na dizertačnú skúšku. Doktorand je povinný nahlásiť sa na dizertačnú skúšku aj prostredníctvom
akademického informačného systému.
K prihláške doktorand priloží:







výkaz o štúdiu (dosiahnutý počet 75 kreditov) /výpis zo systému AIS/
písomnú časť k dizertačnej skúške v 4 vyhotoveniach (hrebeňová väzba – 1x školiteľ,
2x oponent, 1x knižnica)
profesijný životopis – podpísaný
fotokópie (ofotená tiráž) a zoznam publikovaných
prác (zoradených podľa kategórií
publikačnej
činnosti,
smernica
na:
http://www.ucm.sk/docs/smernicabibliograficka_registracia.pdf)
súhlas školiteľa s konaním skúšky a jeho písomné stanovisko
schválený individuálny študijný plán a Ročné hodnotenie doktoranda za každý rok štúdia
podpísané školiteľom

3) Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci dizertačnej skúšky,
a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch
dizertačnej skúšky. Priebeh oboch častí dizertačnej skúšky hodnotí komisia komplexne
vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.
4) Dizertačná skúška sa koná pred komisiou, ktorá má najmenej 4 členov. Členom komisie je aj
oponent Projektu k dizertačnej skúške. Na dizertačnej skúške sa zúčastňuje aj školiteľ bez práva
hlasovať.
5) Doktorand, ktorý na skúške neprospel, môže ju opakovať dva razy, a to najskôr po troch
mesiacoch od neúspešnej skúšky. Termín opravnej dizertačnej skúšky určí predseda skúšobnej
komisie.
6) Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej skúške, vopred sa
ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, ktorý určí náhradný termín jej konania. Ak sa
doktorand nezúčastní na dizertačnej skúške bez vážneho dôvodu, má to rovnaké dôsledky, ako
keby na dizertačnej skúške neprospel. Rovnaké dôsledky má aj odstúpenie od dizertačnej skúšky
7) Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracujú posudok dvaja oponenti. Oponenta
k dizertačnej skúške menuje dekan na návrh školiteľa. Oponent písomnú prácu k dizertačnej
skúške posúdi do 20 dní od jej doručenia.
Predmety štátnej dizertačnej skúšky:


marketingová komunikácia
1. marketingové komunikačné stratégie a integrovaná marketingová komunikácia
2. marketingová komunikácia a informačné systémy



masmediálna komunikácia
1. teoreticko-metodologické východiská masovej komunikácie
2. výskumné metódy masmediálnej komunikácie
3. dejiny filozofie a filozofia masmédií
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Rámcová štruktúra Projektu dizertačnej práce:










titulný list
cieľ práce
náčrt teoretických poznatkov a ich budúceho riešenia (ako samostatná kapitola)
formuláciu problému
súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
analýza metodického prístupu riešenia danej problematiky
očakávané závery a východiská
použitá literatúra a pramene
prílohy

Minimálny rozsah Projektu dizertačnej práce je 50 tis. znakov, bez splnenia tejto podmienky nebude
táto práca prijatá.
Vzor obalu hrebeňovej väzby Projektu dizertačnej práce je uvedený na nasledujúcej strane.
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