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v Trnave
1. Študenti doktorandské štúdia sú povinní počas akademického roka a skúškového
obdobia zdržiavať sa v priestoroch univerzity minimálne počas troch pracovných dní
(6 hodín denne). Svoju účasť sú povinní zdokladovať podpisom na prezenčnej listine
v priestoroch sekretariátu katedier V JAME, na Skladovej a na dekanáte FMK. Zvyšné
dva dni pracovného týždňa je študentom doktorandské štúdia umožnená „práca
doma“. Počas letných prázdnin si doktorandi vyčlenia čas na organizáciu Detskej
univerzity a účasť v štátnicových komisiách.

2. Elektronická komunikácia je rovnocenná s ústnou komunikáciou. Doktorandi sú
povinní počas pracovných hodín denne kontrolovať svoju doručenú elektronickú poštu
a v prípade potreby reagovať na pracovné e-maily.
3. V prípade vycestovania do zahraničia mimo schválených mobilít, sú doktorandi
denného štúdia v dostatočnom predstihu povinní podať žiadosť na schválenie svojej
cesty do zahraničia adresovanú školiteľovi dizertačnej práce a prodekanke pre
doktorandské štúdium a akreditáciu.
4. Náklady na publikačné výstupy uhrádzajú doktorandi najmä z grantov FPVV.
V prípade záujmu o preplatenie konferenčných poplatkov či iných nákladov spojených
s umeleckou a publikačnou činnosťou, doktorandi môžu požiadať o možnosť ich
preplatenia v dostatočnom časovom predstihu. Základným kritériom preplatenia
nákladov na publikačný a umelecký výstup je kvalita konferencie a časopisu
deklarovaná zastúpením vo vedeckých databázach Web of Science, Scopus a Erich +,
prípadne iné skutočnosti, ktoré sa zohľadňujú v akreditačnom procese a v rozpočte
fakulty. Doktorandi, ktorí majú záujem o preplatenie publikačných výstupov z grantov
podávajú žiadosť adresovanú vedúcemu projektu.
5. Doktorandi sú povinní publikovať na konferenciách organizovaných fakultou
(minimálne 2 príspevky ročne) a školiť minimálne jednu prácu ŠVOUK.

6. V prípade opakovaného porušenia jednotlivých zásad v smernici nebude doktorandovi
vyplatené štipendium v danom mesiaci, prípadne bude vylúčený z doktorandského
štúdia.
7. Smernica nadobúda platnosť 2.9.2017.
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