
UDALOSŤ ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN POZNÁMKA 

Schválenie tém 
dizertačných prác 

odborová komisia do 31. januára   

Vypísanie tém 
dizertačných prác 

garant do 28. februára   

Podanie prihlášky uchádzač o doktorandské 
štúdium 

do 31. mája podľa podmienok prijímacieho 
konania na príslušný 
akademický rok 

Zostavenie prijímacej 
komisie  

garant bezodkladne po 
informovaní o stave 
prihlášok (informáciu 
garantovi podáva referát 
VaV) 

poslať na referát VaV, mail: 
gabriela.onuskova@upjs.sk 

Príprava podkladov na 
prijímacie konanie 

referát vedy a výskumu bezodkladne po obdržaní 
informácii od garanta 

  

PRIJÍMACIE KONANIE   JÚN výsledky poslať do 24 hodín na 
referát vedy a výskumu 

Spracovanie výsledkov z 
prijímacieho konania  

referát vedy a výskumu     

Vytvorenie zápisného 
listu v AiS (nástup 
doktoranda do 1. 
ročníka) 

doktorand od 1. septembra do 15. 
septembra 

po 15. septembri kontroluje 
zápisné listy referát VaV 

Zapísanie predmetov 
(ŠČ, VČ, ŠS) v AiS  
(nástup doktoranda do 
1. ročníka) 

doktorand od 1. septembra do 15. 
septembra 

  

Vytvorenie zápisného 
listu v AiS (2, 3, 4, 5. 
ročník) 

doktorand od 5. júla do 15. júla po 1. septembri kontroluje 
zápisné listy referát VaV 

Zapísanie predmetov 
(ŠČ, VČ, ŠS) v AiS  (2, 3, 4, 
5. ročník) 

doktorand od 5. júla do 15. júla !zápisný list nesmie ostať 
prázdny! 

Prerokovanie 
individuálnych 
študijných plánov 
doktorandov 

RADA ŠP DŠ na prvom zasadnutí v 
príslušnom akademickom 
roku 

  

Doplňujúce zapísanie 
predmetov (ŠČ, VČ, ŠS)  v 
AiS (všetky ročníky 

doktorand od 11. februára do 20. 
februára 

  

Zapísanie hodnotenia 
predmetov ŠČ v AiS (ZS) 

vyučujúci jednotlivých 
predmetov 

do konca skúškového 
obdobia ZS 

  

Zapísanie hodnotenia 
predmetov ŠČ v AiS (LS) 

vyučujúci jednotlivých 
predmetov 

do konca skúškového 
obdobia LS 

  

Zapísanie hodnotenia 
predmetov VČ AiS (ZS) 

školiteľ do konca skúškového 
obdobia ZS 

  

Zapísanie hodnotenia 
predmetov VČ AiS (LS) 

školiteľ do konca skúškového 
obdobia LS 

  

Ročné hodnotenie 
doktoranda 

školiteľ do konca skúškového 
obdobia LS 

doktorand dodá do 15. júna 
školiteľovi podklady, školiteľ 
spracuje do konca skúškoveho 
obdobia hodnotenie 

Kontrola doktorandov referát VaV po 15. júli   

Podanie prihlášky na 
dizertačnú skúšku 

doktorand do konca februára, resp. 
augusta 2. roku štúdia ; 
doktorand v externej 

v spolupráci so školiteľom a 
predsedom odborovej komisie 
DŠ 



Vloženie minimovej 
práce do AiS 

doktorand forme najneskôr do konca 
augusta 3. roku štúdia 

  

Návrh mena oponenta 
minimovej práce 

školiteľ od 1. marca do 7. marca predseda odborovej komisie sa 
vyjadruje k návrhu školiteľa 

Uvedenie mena 
oponenta minimovej 
práce v AiS 

garant alebo referentka 
VaV na jeho žiadosť 

od 1. marca do 7. marca   

Vloženie oponentského 
posudku do AiS 

oponent do 3 týždňov od 
vymenovania za 
oponenta 

oponent zašle posudok 
predsedovi odborovej komisie 

Príprava spisu 
doktoranda, prezenčné 
listiny, zápisnice 

referát vedy a výskumu 48 hodín pred 
dizertačnou skúškou 

  

OBHAJOBA MINIMOVEJ 
PRÁCE 

  MÁJ   

Zapísanie hodnotenia 
minimovej práce 

tajomník komisie v deň obhajoby 
minimovej práce 

spis doktoranda spolu so 
zápisnicou, prezenčnou listinou 
a hlasovaním odovzdať na 
referát VaV do 48 hodín 

Spracovanie výsledkov z 
dizertačnej skúšky 

referát vedy a výskumu     

Žiadosť o povolenie 
obhajoby dizertačnej 
práce 

doktorand najneskôr 3 mesiace pred 
plánovaným skončením 
doktorandského štúdia 

v spolupráci so školiteľom a 
predsedom odborovej komisie 

Vloženie dizertačnej 
práce do AiS 

doktorand   

Návrh mien oponentov 
dizertačnej práce 

garant bezodkladne po prijatí 
žiadosti 

oponentov navrhuje predseda 
odborovej komisie na 
požiadanie referátu VaV 

Uvedenie mien 
oponentov dizertačnej 
práce v AiS 

garant alebo referentka 
VaV na jeho žiadosť 

od 1. júna do 7. júna    

Vloženie oponentských 
posudkov do AiS 

oponenti do 4 týždňov po prijatí 
dizertačnej práce 

oponent zašle posudok 
predsedovi odborovej komisie 

Zaslanie posudkov 
oponentov a 
autoreferátu členom 
komisie vrátane školiteľa 
a zaslanie posudkov 
oponentov doktorandovi 

referát vedy a výskumu po prijatí  posudkov 
oponentov 

  

Vypracovanie 
charakteristiky 
doktoranda  
a prehľadu vedeckých 
prác doktoranda a 
ohlasov na ne 

školiteľ 48 hodín pred obhajobou 
dizertačnej práce 

vložiť do AiS, ak doň nemá 
prístup, vloží to na jeho žiadosť 
referentka VaV 

Príprava spisu 
doktoranda, prezenčné 
listiny, zápisnice 

referát vedy a výskumu 48 hodín pred obhajobou 
dizertačnej práce 

  



OBHAJOBA DIZERTAČNEJ 
PRÁCE 

  Musí sa vykonať 
najneskôr do 31. 
augusta v poslednom 
akademickom roku 
štandardnej dĺžky 
doktorandského štúdia. 
Obhajoba dizertačnej 
práce v nadštandardnej 
dĺžke sa musí uskutočniť 
najneskôr do 
dvoch rokov od uplynutia 
štandardnej dĺžky štúdia, 
pričom sa musí 
uskutočniť najneskôr 
do 31. augusta druhého 
roka jeho nadštandardnej 
dĺžky štúdia (podľa ŠP DŠ 
čl. 12 ods. 1) 

  

Zapísanie hodnotenia ŠS 
a dizertačnej práce 

tajomník komisie v deň obhajoby 
dizertačnej práce 

spis doktoranda spolu so 
zápisnicou, prezenčnou listinou 
a hlasovaním (v prípade online 
formy aj screenshoty obrazovky) 
odovzdať na referát VaV do 48 
hodín 

Spracovanie a kontrola 
výsledkov z obhajoby 
dizertačnej práce  

referát vedy a výskumu     

Výročná správa 
doktoranda 

doktorand na konci každého roku 
štúdia 

schvaľuje ju komisia v súlade so 
ŠP DŠ čl. 6 ods. 5 

Návrh na vylúčenie 
doktoranda  

vyjadrenie pripraví 
referát  

bez obmedzenia na základe návrhu školiteľa po 
súhlasom predsedu odborovej 
komisie a dekana 

Žiadosť o prerušenie 
štúdia  

doktorand   v súlade so ŠP DŠ čl. 15 

Hlásenie osobnej zmeny 
doktoranda (adresa, 
rodinný stav a pod.) 

doktorand do 7 dní od zmeny doktorand túto informáciu hlási 
referátu VaV 

 


