POSTUP PRI VYKONANÍ DIZERTAČNEJ SKÚŠKY
NA FMK UCM V TRNAVE
_______________________________________________________________________________________________________

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, formou prihlášky na dizertačnú
skúšku. Doktorand je povinný nahlásiť sa na dizertačnú skúšku aj prostredníctvom akademického
informačného systému.
K prihláške doktorand priloží:
1) súhlas školiteľa (https://fmk.sk/doktorandske-studium/?target=Dokumenty#tablist1-tab3),
2) index (vyplnené všetky absolvované aktivity a podpísané školiteľom/vedúcim katedry, počet
kreditov musí byť min. 75), podmienkou je absolvovanie všetkých povinných predmetov v rámci
študijnej časti doktorandského štúdia,
3) vydokladované aktivity zapísané a podpísané v indexe za 2. rok štúdia,
4) výpis z AIS,
5) písomnú časť k dizertačnej skúške v 3 vyhotoveniach (v hrebeňovej väzbe) + jednu prácu
odovzdá doktorand školiteľovi,
6) životopis podpísaný doktorandom,
7) zoznam publikovaných prác vytlačený z knižničného systému UCM,
8) vedecký rukopis zaužívaný pre daný vedecký odbor na úrovni časopisov indexovaných vo Web
of Science, SCOPUS, ERIH+ ako svoju pracovnú vedeckú štúdiu (par. 24, Smernica o
doktorandskom štúdiu UCM).
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
2. marketingové informačné systémy
masmediálna komunikácia
1. teoreticko-metodologické východiská masovej komunikácie
2. výskumné metódy masmediálnej komunikácie
3. dejiny filozofie a filozofia masmédií
teória digitálnych hier
1. teória a typológia hier
2. postavenie digitálnych hier v masmediálnej a marketingovej komunikácii

