Doktorandské štúdium – III. stupeň štúdia
ZÁSADY PRE KREDITOVÉ HODNOTENIE DOKTORANDOV
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Zásady uplatňovania kreditového systému hodnotenia doktorandského štúdia vychádzajú
z ustanovení § 62 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Vyhl. MŠ SR č. 614/02 Z. z. o kreditovom systéme štúdia a rozhodnutia
rektora REK0000498/2019-UPA/2201, ktorým sa vydáva Študijný poriadok
doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len “UPJŠ“).
2. Kritéria kreditového hodnotenia doktorandského štúdia, spôsob získavania kreditov,
bodová výška kreditov za jednotlivé činnosti, vychádzajú z Odporúčaného spôsobu
prideľovania kreditov predmetom pri tvorbe doktorandských študijných programov na
UPJŠ (Príloha č.1 k Študijnému poriadku doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach),
v upresneniach tohto dokumentu, ktorý vydáva Lekárska fakulta UPJŠ v súčinnosti
s Radami študijných programov a Odborovými komisiami, ktoré zodpovedajú za odbornú
úroveň doktorandských študijných programov.

Čl. 2
Získavanie kreditov počas doktorandského štúdia
1. Študent III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorand) získava kredity za absolvovanie
študijnej časti doktorandského štúdia, vedecko-výskumné výsledky, pedagogickovzdelávaciu a odbornú činnosť a za vypracovanie dizertačnej práce.
a) Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z prednášok a seminárov z povinných
predmetov podľa študijného plánu doktoranda, povinne voliteľných a voliteľných
predmetov, ktoré predtým neabsolvoval a ktoré ponúka vo svojich programoch
Lekárska fakulta UPJŠ alebo iné fakulty, vrátane zahraničných vysokých škôl a
vedecko-výskumných pracovísk alebo domácich školiacich pracovísk akreditovaných
pre takúto formu vzdelávania. Študijná časť končí absolvovaním dizertačnej skúšky.
b) Vedecko-výskumná časť doktorandského štúdia – zahŕňa samostatnú a kolektívnu
tvorivú vedeckú činnosť vrátane prezentácie výsledkov práce na seminároch,
konferenciách a sympóziách doma a v zahraničí, publikovanie výsledkov v domácich
a zahraničných časopisoch, zborníkoch, participáciu na príprave a riešení grantových
úloh, spoluorganizovanie odborných a vedeckých podujatí, prezentáciu výsledkov
z vedecko-výskumnej stáže.
c) Pedagogicko-vzdelávacia a odborná činnosť – sa eviduje v rámci študijných výsledkov
doktorandského štúdia a zahŕňa aktívnu účasť na vedení seminárov, cvičení, prednášok
a prípravu učebných materiálov pre výučbu.
d) Doktorand získava kredity za vypracovanie dizertačnej práce po jej prijatí k obhajobe
1

2. Činnosti uvedené v bode 1 sú v kreditnom hodnotení vzájomne nezastupiteľné.
3. Počty kreditov za jednotlivé aktivity doktoranda sú uvedené nižšie.
Kredity

Činnosť
A) Študijná činnosť
Absolvovanie povinných (P) predmetov (podľa študijného plánu doktoranda)
Absolvovanie povinne voliteľných (PV), respektíve voliteľných (V) predmetov
(podľa študijného plánu doktoranda)

10/predmet
5

Individuálne štúdium vedecko-odbornej literatúry

5

Absolvovanie zahraničného študijného pobytu (doktorand musí deklarovať
konkrétne prínosy svojho študijného pobytu k dizertačnej príprave v rámci
seminárnej prezentácie alebo prehľadu získaných metodických, odborných
poznatkov)
 v trvaní do 29 dní (vrátane)
 v trvaní 30 dní a viac

5
10

B) Dizertačná skúška

20




Vypracovanie a odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške
Úspešná obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške a absolvovanie
odbornej časti skúšky

5
15

C) Vedecko-výskumná činnosť
Vedecká práca publikovaná v časopise evidovanom v databázach Web of Science alebo Scopus
ako 1. autor, časopis zaradený do kategórie:


Q1 (podľa SJR alebo JCR)

40



Q2 (podľa SJR alebo JCR)

30



Q3 (podľa SJR alebo JCR)

25



Q4 (podľa SJR alebo JCR)

20

ako spoluautor, časopis zaradený do kategórie:


Q1 (podľa SJR alebo JCR)

30



Q2 (podľa SJR alebo JCR)

20



Q3 (podľa SJR alebo JCR)

15



Q4 (podľa SJR alebo JCR)

10

Vedecká práca publikovaná ako monografia vydaná:
 vo vydavateľstve Elsevier, Springer, WileyBlackwell, Taylor & Francis
 v inom vydavateľstve
Vedecká práca publikovaná v zahraničnom časopise:
 ako 1. autor
 ako spoluautor
Vedecká práca publikovaná v domácom časopise, respektíve
v recenzovanom zahraničnom alebo domácom zborníku:
 ako 1. autor


ako spoluautor

40
20
15
10

10
5

2

Vedecká práca publikovaná v nerecenzovanom zahraničnom alebo domácom
zborníku:
 ako 1. autor
 ako spoluautor
Aktívna prezentácia výsledkov:
 na medzinárodnej konferencii v zahraničí
 na domácej konferencii so zahraničnou účasťou
 na domácej konferencii
Ohlasy na vedeckú prácu, v ktorej je doktorand:
1. autor
 registrované v SCI alebo Scopus
 v zahraničnom vedeckom časopise
 v domácom vedeckom časopise
spoluautor
 registrované v SCI alebo Scopus
 v zahraničnom vedeckom časopise
 v domácom vedeckom časopise
Grantová činnosť:
 získanie interného grantu UPJŠ (VVGS) alebo grantu LF pre mladých
vedeckých pracovníkov (týka sa len zamestnancov univerzity) ako
zodpovedný riešiteľ
 spoluriešiteľ interného grantu (VVGS)
 spoluriešiteľ medzinárodného projektu
 spoluriešiteľ domáceho projektu (VEGA, KEGA, APVV ...)
Prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska

6
3
10
5
2

20
10
5
10
5
3

10
3
15
10
2

Vedúci/konzultant bakalárskej práce

8

Vypracovanie oponentského posudku na bakalársku prácu

3

Vedenie študenta v rámci ŠVOČ

8

Práca v organizačnom výbore konferencie

Priama pedagogická činnosť (maximálne 4 semestrohodiny)

3
2/semestrohodinu
max. 8

Liečebno – preventívna činnosť vykonávaná za semester

10

D) Dizertačná práca

30




Vypracovanie a odovzdanie dizertačnej práce (predpokladom je
súhlasné stanovisko odborovej komisie s prijatím práce na obhajobu)
Úspešná obhajoba dizertačnej práce

3

10
20

Čl. 3
Kritéria kreditového hodnotenia počas doktorandského štúdia
1. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda počas jedného akademického roka sa
považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom, štandardná záťaž doktoranda
v externej forme štúdia zodpovedá 48 kreditom (vykázané sú vo výročnej správe o činnosti
doktoranda).
2. V dennej i externej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup z prvého
do druhého roka štúdia dosiahnuť minimálne 40 kreditov a za štyri za sebou idúce semestre
minimálne 90 kreditov pri zohľadnení odporúčanej štruktúry kreditov.
3. K dizertačnej skúške možno pripustiť doktoranda (v dennej aj externej forme), ktorý
dosiahne celkovo minimálne 90 kreditov.
4. Doktorand môže požiadať o obhajobu dizertačnej práce, ak dosiahne celkove minimálne
210 kreditov.
5. Minimálny celkový počet kreditov potrebný pre úspešné ukončenie doktorandského štúdia
v internej i externej forme je 240, vrátane ohodnotenia obhajoby dizertačnej práce.

Čl. 4
Kontrola kreditového systému
1. Školiteľ je povinný v rámci ročného hodnotenia doktoranda oboznámiť predsedu odborovej
komisie a komisiu s dosiahnutým počtom i štruktúrou získaných kreditov u doktoranda
v jednotlivých oblastiach doktorandského štúdia.
2. Pri predkladaní žiadosti o dizertačnú skúšku a žiadosti o obhajobu dizertačnej práce
oboznamuje doktorand predsedu odborovej komisie o dosiahnutom počte kreditov
v jednotlivých oblastiach.
3. Predseda odborovej komisie a komisia má právo v prípade existujúcich nezrovnalostí
v spôsobe zarátavania kreditov a ich výšky u doktoranda navrhovať príslušnú úpravu.
4. Predseda odborovej komisie a komisia má povinnosť informovať vedúceho školiaceho
pracoviska v prípade nesprávneho udelenia kreditov a nesplnenia podmienok pre udelenie
kreditov v zmysle čl. 2 alebo nedostatočného počtu kreditov v zmysle čl. 3.

Čl. 5
Záverečné ustanovenie
Zásady pre kreditové hodnotenie doktorandov boli prerokované a schválené VR UPJŠ LF,
nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia AS UPJŠ LF v Košiciach a účinnosť dňom
01.09.2022.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

predseda AS UPJŠ LF

dekan LF

4

