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Pravidlá schvaľovania školiteľov a školiteľov - špecialistov v doktorandských 
študijných programoch na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Lekárskej fakulte 
 
 
Vedecká rada UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty prerokovala podľa ustanovenia §30 ods. 1 
písm. d a §54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Pravidlá schvaľovania školiteľov 
v doktorandských študijných programoch na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Lekárskej fakulte“, ktoré sú súčasťou podkladov poskytovaných Akreditačnej komisii podľa 
ustanovenia §82 ods. 5 v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 
doktorandský študijný program (§82 ods. 2 písm. a) a b)). 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Funkciu školiteľa a školiteľa - špecialistu1 môže vykonávať: 

a) vysokoškolský učiteľ Lekárskej fakulty, 
b) iný odborník. 

 
(2) Podmienkou vykonávania funkcie školiteľa a funkcie školiteľa - špecialistu je jeho schválenie 

Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty (ďalej len Vedecká rada). 
 

Článok 2 
Kvalifika čné predpoklady školiteľa 

 
(1) Školiteľom pre daný študijný odbor alebo študijný program doktorandského štúdia môže byť 

profesor, docent alebo výskumný zamestnanec s dosiahnutým kvalifikačným stupňom II. a, 
prípadne vyšším, na vysokej škole, alebo iný odborník z praxe s príslušným vedecko-
pedagogickým titulom alebo kvalifikačným stupňom. Školiteľom - špecialistom môže byť aj 
zamestnanec bez vedecko-pedagogického titulu a príslušného kvalifikačného stupňa, ak spĺňa 
kvalitatívne predpoklady školiteľa podľa článku 3. 

(2) Školiteľom pre témy, ktoré vypísala externá vzdelávacia inštitúcia môže byť osoba, ktorú 
schválila táto inštitúcia. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne vedeckej rade univerzity 
alebo fakulty vedecko-pedagogické charakteristiky svojich školiteľov.  

 
Článok 3 

Kvalitatívne predpoklady školiteľa 
 
(1) Základnými kvalitatívnymi predpokladmi školiteľa sú najmä: 

a) publikačná činnosť v karentovaných časopisoch alebo rozsiahla publikačná činnosť 
v nekarentovaných vedeckých časopisoch, 
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b) riešenie vedeckého grantového projektu a úspešné ukončenie riešenia vedeckých 
projektov (GAV, VEGA, APVT, APVV, AV, zahraničných výskumných projektov, MVTS, 
bilaterálne projekty), 

c) pedagogická prax najmenej 5 rokov alebo vedeckovýskumná prax najmenej 10 rokov, 
d) zapojenie do pedagogickej činnosti (prednášky, vedenie seminárov, cvičení, 

konzultácií), 
e) vedenie a oponovanie záverečných prác v magisterskom (resp. bakalárskom) študijnom 

programe, 
f) autorstvo resp. spoluautorstvo vedeckých monografií alebo vysokoškolských učebných 

textov, 
g) aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a sympóziách. 

 
(2) Pri posudzovaní kvalitatívnych predpokladov školiteľa podľa článku 3 ods. 1 môže vedecká 

rada primerane odpustiť požiadavky stanovené v článku 3 pod písm. c) a písm. e) až g).  
Pri posudzovaní kvalitatívnych predpokladov školiteľa - špecialistu podľa článku 3 ods. 2 
môže vedecká rada primerane odpustiť požiadavky stanovené v článku 3 pod písm. c)  až g). 
Ostatné požiadavky nie je možné odpustiť.  

 
Článok 4 

Postup schvaľovania 
 
(1) Návrh na schválenie na školiteľa podáva dekanovi predseda odborovej komisie príslušného 

študijného odboru. Dekan UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty po prerokovaní návrhu 
vedením UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty predkladá Vedeckej rade návrh na schválenie 
školiteľa. Návrh na schválenie školiteľa - špecialistu podáva predsedovi odborovej komisie 
školiteľ. V prípade súhlasu predsedu odborovej komisie ďalší postup je rovnaký ako 
v prípade schvaľovania školiteľa. 

 
(2) Písomný návrh žiadosti o schválenie za školiteľa obsahuje: 

a) štrukturovaný profesný životopis, 
b) štrukturované a doložené kvalitatívne predpoklady stanovené v článku 3. Publikačná 
činnosť a ohlasy sú akceptované len vo forme výpisu z knižnice v súlade so Smernicou 
MŠ č. 8 o evidencii publikačnej činnosti. 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Pravidlá schvaľovania školiteľov v doktorandskom študijnom programe nadobúdajú účinnosť 

dňom schválenia vedeckou radou. 
(2) Školitelia vymenovaní pred začiatkom platnosti týchto pravidiel dokončia svoje poverenie 

podľa doterajších predpisov. 
(3) Vedecká rada schválila Pravidlá schvaľovania školiteľov v doktorandskom študijnom 

programe na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte dňa 30.06.2008. 
 
 
V Košiciach dňa 30. júna 2008    prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. 

dekan UPJŠ LF 


