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PROFIL ABSOLVENTA 3. stupňa štúdia 
 
 Študijné programy tretieho stupňa štúdia realizované na FA STU odrážajú aktuálnu výskumnú 
a umeleckú orientáciu pracoviska. Majú pluralitný ráz a umožňujú individuálne profilovanie absolventov. 
Tvoria vrcholné teoretické štádium vzdelávania absolventov študijných odborov architektúra 
a urbanizmus, dizajn, ako aj príbuzných študijných odborov. Sú zamerané na teoreticko-filozofické 
bádanie rozvíjajúce ľudské poznanie a tvorivosť. Podnecujú schopnosť samostatne tvorivo pracovať na 
projektoch teoretického, vedeckovýskumného resp. umeleckého rázu, analyzovať zložité problémy v 
odboroch architektúra a urbanizmus a dizajn, identifikovať ich zákonitosti, získavať a spracovávať 
poznatky, ktoré tieto odbory rozvíjajú a novým originálnym vedeckým či umeleckým spôsobom riešia 
zvlášť zložité problémy. Študijné programy v treťom stupni štúdia na FA STU pripravia absolventov na 
samostatnú kreatívnu vedeckovýskumnú resp. umeleckú činnosť. Tí sa môžu uplatniť v oblasti 
vedeckého výskumu, vo vzdelávaní, v architektonickej resp. dizajnérskej praxi. Môžu pôsobiť vo 
vedeckovýskumných, vedecko-vzdelávacích resp. umeleckých a umelecko-vzdelávacích inštitúciách, pri 
vydávaní vedeckých, teoretických a umeleckých publikácií, môžu vykonávať koncepčné výskumné 
práce v architektonických alebo dizajnérskych ateliéroch, v múzeách či galériách, koncepčné a riadiace 
práce v štátnej správe, mestských samosprávach či iných inštitúciách a organizáciách v oblasti 
architektúry, územného plánovania, výstavby, dizajnu, ochrany pamiatok a kultúry všeobecne. 
 
 
■ Študijný odbor 5.1.1. architektúra a urbanizmus 
 

Študijný program  ARCHITEKTÚRA 
 Najširšie zameraný program v rámci študijného odboru architektúra a urbanizmus zahŕňa teoretický 
výskum architektúry, experimentálne metódy navrhovania, výskum architektonickej typológie, výskum 
prostredia, udržateľnosť v architektúre, historiografiu a kritiku architektúry. Absolvent štúdia sa môže 
uplatniť v oblasti výskumu a vzdelávania, v architektonických ateliéroch, v štátnej správe, riadení aj 
publicistike. 
Garant:  prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., robert_spacek@stuba.sk          
Študijný poradca:   prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., simkovic@fa.stuba.sk  

 
Študijný program URBANIZMUS 
  Program je zameraný na problematiku urbanizmu, územného a priestorového plánovania 
v dimenzii zonálnych a sídelných štruktúr, s dôrazom na verejný priestor a udržateľnosť. Absolvent 
študijného programu môže nájsť široké uplatnenie vo výskume, vzdelávaní, v projekčnej praxi ako aj 
v riadiacich orgánoch územného a priestorového plánovania. 
Garant:     prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., kovac@fa.stuba.sk 
Študijná poradkyňa:  doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., lubica.vitkova@stuba.sk 

 

■ študijný odbor 2.2.6. dizajn 
 

Študijný program DIZAJN 
 Umelecký študijný program v treťom stupni štúdia na FA STU je zameraný na problematiku 
priemyselného dizajnu, umeleckého remesla a autorskej umeleckej tvorby s dôrazom na originálne 
a inovatívne riešenia, na prepojenie tvaru a funkcie pri použití najaktuálnejších technológií, materiálov 
a poznatkov ostatných príbuzných disciplín. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť ako 
samostatný dizajnér v priemysle v oblasti vizuálnej komunikácie, reklamy, v oblasti manažmentu 
a marketingu dizajnérske tvorby ale aj v oblastiach výskumu a vzdelávania. 
Garant:  prof. akad. soch. Peter Paliatka, paliatka@fa.stuba.sk  
Študijný poradca:  doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., kotradyova@fa.stuba.sk 
 

mailto:robert_spacek@stuba.sk
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■ Doktorandské štúdium na FA STU sa riadi nasledujúcimi predpismi: 

• Zákon 131/2002 Z. z. z 21. 2. 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
(www.zbierka.sk) 

• Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (www.stuba.sk) 

• Študijný poriadok Fakulty architektúry STU v Bratislave (www.fa.stuba.sk) 

• Smernica STU č. 2/2006-N, Smernica rektora č. 2/2014 a ďalšie usmernenia rektora STU, 
(www.stuba.sk) 

• Príkazy dekanky k priebehu a organizácii doktorandského štúdia na FA STU 
 
Doktorandské štúdium v jednotlivých študijných odboroch akreditovaných na FA STU hodnotia v priebehu 
prípravy, realizácie a riadneho ukončenia každého individuálneho študijného plánu doktoranda (§ 54 ods. 3 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) odborové komisie  
zriadené podľa Príkazu rektora STU č.  5/2004 

 
 

 

Odborové komisie pre akreditované študijné programy doktorandského štúdia na FA STU  
zriadené rektorom STU Bratislava  23.marca 2016 
(sídlo odborových komisií: FA STU Nám. slobody 19, 812 45  Bratislava) 
 

Odborová komisia študijného odboru 5.1.1. architektúra a urbanizmus 
 
predsedkyňa: 
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.    
 
členovia: 
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.   
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. 
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.    
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková  
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.   (FU TU Košice) 
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.     
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.   
 
Odborová komisia študijného odboru 2.2.6. dizajn 
 
predseda: 
prof. akad. soch. Peter Paliatka     
 
členovia: 
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. 
doc. akad. soch. Peter Humaj        
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. 
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.               (FSI VUT Brno) 
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. 
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.  
doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.          (FU TU Košice) 
prof. Ing. Juraj Veselovský, PhD.          (DF TU Zvolen) 
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Štruktúra a charakteristika teoretických predmetov 
 

ŠO 5.1.1.  architektúra a urbanizmus ŠO 2.2.6.  dizajn 

ŠP architektúra ŠP dizajn 

ŠP urbanizmus  

1. Teória a metodológia vedy I, II 

Predmet spoločný pre všetky študijné odbory, povinný, rozsah 78 h, forma hodnotenia: zápočet, podmienky: účasť na prednáškach a seminároch, vypracovanie zadania, jeho prezentácia v 
priebehu semestra. Predmet je zameraný na otázky metodológie výskumu v oblasti architektúry, urbanizmu, pamiatkovej obnovy a dizajnu so zvláštnym zreteľom na tematické zameranie 
jednotlivých tém doktorandského štúdia. Zadanie sa spracúva len jedno a zohľadňuje poučenie zo všetkých častí predmetu. Zápočet udelí garant predmetu. 

2. Teória tvorby  I, II 

Predmet spoločný pre všetky študijné odbory, povinný, rozsah 78 h, forma hodnotenia: zápočet, podmienky: účasť na prednáškach a seminároch, vypracovanie zadania, jeho prezentácia v 
priebehu semestra. V rámci jednotlivých častí predmetu poskytujú prednášajúci pohľad na rozličné spôsoby tvorby uplatniteľné rovnako v architektúre, urbanizme aj dizajne. Zadanie sa 
spracúva len jedno a je zamerané na vybraný aspekt týkajúci sa témy DP vychádzajúci z poznatkov získaných v rámci predmetu. Zápočet udelí garant predmetu. 

3. Vybrané state z architektúry, urbanizmu I, II 
Predmet viazaný na konkrétny študijný program, povinne voliteľný, rozsah 78 h, forma 
hodnotenia: zápočet, podmienky: účasť na seminároch, vypracovanie zadania, jeho 
prezentácia v priebehu semestra. Predmet má formu sústredenia, poskytuje hĺbkové 
sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum 
prednášajúcich. Zadanie vychádza z poznatkov získaných v rámci predmetu a priamo 
súvisí s témou DP. Zápočet udelí garant predmetu. 
Študenti jednotlivých ŠP absolvujú predmet podľa rozvrhu. Ak nie je uvedené inak 
vyučovanie je spoločné pre všetky ŠP. 

3. Vybrané state z dizajnu I, II: Experimentálne laboratórium dizajnu 
 
Predmet povinne voliteľný, rozsah 78 h, forma hodnotenia: zápočet, podmienky: účasť na 
seminároch, vypracovanie zadania, jeho prezentácia v priebehu semestra. Predmet má formu 
sústredenia, poskytuje hĺbkové sondy do vybraných oblastí tvorby priamo nadväzujúce na aktuálnu 
tvorbu prednášajúcich. Zadanie vychádza z poznatkov získaných v rámci predmetu a priamo súvisí 
s témou DP. Zápočet udelí garant predmetu. 

4. Interdisciplinárne aspekty architektúry, urbanizmu 4. Interdisciplinárne aspekty dizajnu 

Predmety z ponuky FA STU, ostatných fakúlt STU, resp. iných univerzít a výskumných pracovísk (v závislosti od dohody pracoviska resp. školiteľa). Nadväzujú na jednotlivé študijné programy, 
výberový predmet, rozsah 30 h, forma hodnotenia: zápočet, podmienky: účasť na seminároch alebo konzultáciách, resp. spracovanie práce. Zápočet udelí garant predmetu. 

5. Seminár z cudzieho jazyka (anglický, nemecký, francúzsky jazyk) 

Bez nadväznosti na študijné programy, povinne voliteľný, rozsah: 52 h, forma hodnotenia: zápočet, podmienky: účasť na seminároch, spracovanie seminárnej práce. Jazyková príprava je 
zameraná na výučbu odborného jazyka, prácu s odbornou cudzojazyčnou literatúrou a odborný preklad. Zápočet udelí garant predmetu. 
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Harmonogram štúdia pre doktorandov v dennej forme štúdia na akademický rok 2018 / 2019 

 1 rok štúdia 2. rok  štúdia 3. rok štúdia 

Zimný semester Letný semester Zimný semester Letný semester Zimný semester Letný semester 

Povinné predmety ● ● ● ● ● ● 

Povinne voliteľné predmety ● ● ● ● ●  

Výberové predmety ● ●  ●   

Semináre z cudzieho jazyka ● ●     

Vedecká časť štúdia, príprava projektu DP ● ● ●    

Seminár doktorandov   01. 2019    

Odovzdanie projektu dizertačnej práce   01. 2019    

Dizertačná skúška   02. 2019    

Zahraničná mobilita    ● ● ● 

Vedecká časť štúdia, príprava DP    ● ● ● 

Prezentácia DP na ústave      04. 2019 

Odovzdanie dizertačnej práce      05. 2019 

Obhajoba dizertačnej práce      08. 2019 

Pedagogická povinnosť 4 hod / týždeň ● ● ● ● ● ● 

  
Harmonogram štúdia pre doktorandov v externej forme štúdia na akademický rok 2018 / 2019 
 1. rok štúdia 2. rok  štúdia 3. rok štúdia 4. rok štúdia 

ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS 

Povinné predmety ● ● ● ● ● ● ● ● 

Povinne voliteľné predmety ● ● ● ● ● ●   

Výberové predmety ● ●   ●    

Semináre z jazyka ● ●       

Vedecká časť štúdia, príprava projektu DP ● ● ● ●     

Seminár doktorandov    05. 2019     

Odovzdanie projektu dizertačnej práce    06. 2019     

Dizertačná skúška    06. 2019     

Vedecká časť štúdia, príprava DP     ● ● ● ● 

Odovzdanie dizertačnej práce        05. 2019 

Obhajoba dizertačnej práce        08. 2019 
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Rozvrh prednášok a seminárov v akademickom roku 2018 / 2019 pre študijné programy architektúra, urbanizmus, dizajn 
se
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Zimný semester 

8:00 – 9:30 
miestnosť č. 117 

9:30 – 11:00 
miestnosť č. 117, 229 

11:00 – 12:30 
miestnosť č. 333 anglický jazyk 

a 334 nemecký jazyk 

13:00 – 14:30 
miestnosť č. 117, 229, 

resp. knižnice príslušných ústavov 

 TEÓRIA A METODOLÓGIA VEDY   TEÓRIA TVORBY  SEMINÁR Z CJ  VYBRANÉ STATE  

Z
im

n
ý 

se
m

es
te

r 

1. 21.9. 2018 

TEÓRIA A METODOLÓGIA VEDY  I TEÓRIA TVORBY I SEMINÁR Z CJ I VYBRANÉ STATE I 

2. 28.9 2018 

3. 5.10.2018 

4. 12.10.2018 

5. 19.10.2018 

6. 26.10.2018 INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE 

7. 3.11.2018 

TEÓRIA A METODOLÓGIA VEDY  I  TEÓRIA TVORBY I SEMINÁR Z CJ I VYBRANÉ STATE I 8. 9.11.2018 

9. 16.11.2018 

10. 23.11.2018 

TEÓRIA A METODOLÓGIA VEDY  I  TEÓRIA TVORBY I SEMINÁR Z CJ I VYBRANÉ STATE I 11. 30.11.2018 

12. 7.12.2018 

13. 14.12.2018 Hodnotenie výsledkov (garant predmetu) Hodnotenie výsledkov (garant predmetu) Hodnotenie výsledkov (garant predmetu) Hodnotenie výsledkov (garant predmetu) 

 15.1. 2019 SEMINÁR DOKTORANDOV     miestnosť č.117 

L
et

n
ý 

se
m

es
te

r 

 Letný semester 
1. 15.2. 2019 

TEÓRIA A METODOLÓGIA VEDY  II TEÓRIA TVORBY II SEMINÁR Z CJ II VYBRANÉ STATE II 

2. 22.2. 2019 

3. 1.3. 2019 

4. 8.3. 2019 

5. 15.3. 2019 

6. 22.3. 2019 

7. 29.3. 2019 

8. 5.4. 2019 
TEÓRIA A METODOLÓGIA VEDY  II TEÓRIA TVORBY II SEMINÁR Z CJ II VYBRANÉ STATE II 

9. 12.4.2019 

10. 19.4. 2019 DEŇ PRACOVNÉHO POKOJA 

11. 26.4. 2019     

12. 3.5. 2019 INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE 

13. 10.5. 2019 Hodnotenie výsledkov (garant predmetu) Hodnotenie výsledkov (garant predmetu) Hodnotenie výsledkov (garant predmetu) Hodnotenie výsledkov (garant predmetu) 
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Študijný plán doktorandského štúdia 

 

■ Študijná časť doktorandského štúdia 
 
Študijná časť doktorandského štúdia je zameraná na osvojenie si filozofických a metodologických základov 
vedeckého bádania, získanie znalostí z teórie architektúry a dizajnu, spoznávanie ďalších špeciálnych stránok 
študijných odborov a programov ako aj na štúdium tých vybraných oblastí, ktoré sa viažu priamo k jednotlivým 
témam dizertačných prác. Predmety vyučované v rámci doktorandského štúdia predstavujú nadstavbu nad 
poznatkami získanými v prvých dvoch stupňoch štúdia. Tá časť štúdia, ktorá má všeobecný filozoficko-
metodologický a teoretický ráz sa realizuje spoločne pre všetky študijné odbory a programy akreditované na FA 
STU. Podstatnou súčasťou študijné časti doktorandského štúdia je individuálne štúdium odbornej literatúry 
v nadväznosti na tému dizertačnej práce. 
 
Doktorand na FA STU absolvuje nasledujúce predmety: 
 
1. Teória a metodológia vedy I, II – povinné predmety 
2. Teória tvorby I, II  – povinné predmety 
3. Vybrané state I, II – povinne voliteľné predmety 
4. Interdisciplinárne aspekty (architektúry, urbanizmu, dizajnu) – väzba na študijné programy a tému 

dizertačnej práce  – výberový predmet 
5. Seminár z cudzieho jazyka I, II – výberové predmety 
 
 
Doktorand: 

• Zúčastňuje sa prednáškových cyklov v rámci jednotlivých predmetov, pričom v internej forme ich absolvuje 
v prvých dvoch semestroch štúdia, v externej forme v priebehu prvých troch rokov štúdia. 

• V rámci každého predmetu spracuje jednu seminárnu prácu a prezentuje ju na seminári. 

• V rámci výberového predmetu absolvuje prednášky a semináre na domácej, resp. inej fakulte alebo 
individuálne konzultácie s vybraným špecialistom v rovnakom rozsahu. Výber predmetu podlieha schváleniu  
školiteľa. 

• Absolvuje jazykovú prípravu v závislosti od vlastnej jazykovej úrovne (stredne pokročilá, pokročilá, dobrá 
jazyková kompetencia) preukázanej vstupným testom na prijímacích pohovoroch na doktorandské štúdium. 
V dennej a externej  forme štúdia sa zúčastňuje jazykovej prípravy v rozsahu 2 hodiny týždenne v prvých 
dvoch semestroch štúdia.  
 

Predmety doktorandského štúdia pozostávajú z prednášok a seminárov. Garant predmetu môže obohatiť priebeh 
prednáškových cyklov prednáškami uznávaných odborníkov z externého prostredia, diskusiami, exkurziami, 
účasťou na konferenciách, kolokviách či iných vedeckých podujatiach. Súčasťou každého predmetu je 
prezentácia seminárnych prác v rámci seminárov spojená s diskusiou. Podmienkou úspešného absolvovania 
predmetu je aktívna účasť na jednotlivých prednáškach a seminároch, spracovanie seminárnej práce a jej 
prezentácia v rámci semináru. Absolvovanie predmetu potvrdí jeho garant zápočtom. 

 
■   Vedecká časť doktorandského štúdia 
 
Vedecká časť doktorandského štúdia je zameraná na aktívnu individuálnu, resp. tímovú výskumnú a bádateľskú 
činnosť. Jej súčasťou je riešenie konkrétneho vedeckého problému, ktorý je predmetom dizertačnej práce. 
Dizertačná práca priamo nadväzuje na výskum realizovaný školiteľom, resp. na pracovisku školiteľa. Vedecká 
časť doktorandského štúdia sa uskutočňuje pod priamym vedením školiteľa. Súčasťou vedeckej časti 
doktorandského štúdia je pravidelné zverejňovanie výsledkov skúmania prostredníctvom publikačnej činnosti 
a aktívnej účasti na vedeckých podujatiach. Všetky aktivity realizované v rámci vedeckej časti doktorandského 
štúdia smerujú k úspešnému spracovaniu dizertačnej práce. 
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Vedecká časť individuálneho plánu 
Vedecká časť individuálneho plánu predstavuje: 

• Štúdium odbornej literatúry – počas celého štúdia 

• Riešenie konkrétnych problémov, ktoré sú predmetom dizertačnej práce 

• Prezentácia výsledkov práce na seminári doktorandov 

• Publikačná činnosť (tabuľky č. 1 a 2) 

• Účasť na vedeckých podujatiach (tabuľky č. 1 a 2) 

• Zahraničná mobilita (odporúča sa po úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky) 
 
Plán práce na dizertačnej práci 
Časový plán stanoví školiteľ na začiatku štúdia s prihliadnutím na ostatné časti štúdia (tabuľky č. 1 a 2, 
harmonogram štúdia) 

• Analýza aktuálneho stavu poznania 

• Spresnenie témy a cieľa dizertačnej práce 

• Výber metód spracovania dizertačnej práce 

• Stanovenie obsahu a štruktúry práce 

• Napĺňanie obsahu práce 

• Zhodnotenie výsledkov 

• Náčrt výsledného elaborátu dizertačnej práce 

• Posúdenie dizertačnej práce školiteľom 

• Zapracovanie pripomienok školiteľa 

• Definitívna úprava dizertačnej práce 
 
Dizertačná práca môže byť zameraná na: 

- odkrytie nových príčinných súvislostí alebo zákonitostí, príspevok k systematickému pozitívnemu poznaniu 
nových faktov a ich vedecká syntéza 

- teoretický diškurz o vybranej problematike z odboru 
- analýza vybraného problému odboru, experimentálne overenie modelových riešení 
- vedecká analýza, interpretácia a kontext vlastného vynikajúceho architektonického resp. dizajnérskeho 

diela 
 
Písomná práca k dizertačnej skúške 
Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvorí projekt dizertačnej práce, ktorý obsahuje nasledujúce časti: 

1) súčasný stav poznania v danej problematike vrátane zoznamu relevantnej literatúry 
2) náčrt teoretických základov budúceho riešenia problému 
3) analýza metodiky riešenia problému 

Písomná práca k dizertačnej skúške má maximálny rozsah jedného autorského hárku (t. j. 20 normostrán, resp. 
36 000 znakov vrátene medzier). Do rozsahu sa nezahŕňajú obrázky, tabuľky, schémy a zoznam použitej 
literatúry. Práca je podkladom pre rozpravu, ktorá prebieha v rámci dizertačnej skúšky. 
 
Dizertačná práca 
Dizertácia musí obsahovať nasledujúce časti: 

1) analýza aktuálneho stavu poznania v danej problematike 
2) charakteristika cieľov 
3) podrobný opis použitých postupov a metód práce 
4) dosiahnuté výsledky a ich vyhodnotenie 
5) diskusia (konfrontácia výsledkov dizertačnej práce s aktuálnym stavom poznania) 
6) záver (prínos práce pre rozvoj odboru) 
7) zoznam použitej literatúry 

Dizertačná práca nemá presiahnuť rozsah osem autorských hárkov (t. j. 160 normostrán, resp. 288 000 znakov 
vrátane medzier). Do počtu autorských hárkov sa nezarátajú obrázky, schémy, tabuľky, zoznam použitej literatúry 
a iné prílohy. 
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■  Hodnotenie študijnej a vedeckej časti kreditmi 
Vyhláška o kreditovom systéme štúdia sa na tretí stupeň vysokoškolského štúdia vzťahuje primerane. Počty 
kreditov, ktoré je možné získať za absolvovanie jednotlivých predmetov a ďalších súčastí študijnej a vedeckej 
časti doktorandského štúdia sú špecifikované v tabuľkách č. 1 a 2. Na prenos kreditov zo zahraničia sa vzťahujú 
podmienky ECTS. 
 
Tabuľka č.1 Obsah študijného programu, rozsah a kredity  (denná forma štúdia) 

 
Názov predmetu študijného 

programu 
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Študijná časť 

I. Teória a metodológia vedy I - II P2 78 h / 2 semestre 39 39 10       

II. Teória tvorby I - II P2 78 h / 2 semestre 39 39 10       

III. Dizertačný projekt I - V P 550 h / 5 semestrov 100 100 20 50 150 20 150  15 

III. Vybrané state I - II PV3 78 h / 2 semestre 39 39 10       

IV. Interdisciplinárne aspekty VP4 30 / 1 semester     30 5    

V. Seminár z cudzieho jazyka I - II VP 52 / 2 semestre 26 26 5       

Vedecká časť 
VI.  Dizertačná skúška P 150 / 1 semester    150  20    

VII. Vedecká a umelecká činnosť I - V 
(publikačná činnosť, vystúpenia na 
vedeckých podujatiach a pod.)5 

PV 400 50 50 5 50 100 15 150  15 

VIII. Dizertačná práca P         300 30 

Počet získaných kreditov (štandardná zaťaž študenta)   60   60   60 

 
Podmienkou zápisu do 2. ročníka v internej forme a 3. ročníka v externej forme doktorandského štúdia je 
úspešné absolvovanie predmetov Teória a metodológia vedy a Teória tvorby. Zápočet za úspešné absolvovanie 
predmetu udeľuje garant predmetu v termíne stanovenom harmonogramom štúdia. 
 
Podmienkou absolvovania dizertačnej skúšky je 
získanie požadovaného počtu kreditov v stanovenej lehote, úspešné absolvovanie predmetov Teória 
a metodológia vedy, Teória tvorby a Semináre z cudzieho jazyka.  
 

Odovzdanie dizertačnej práce: 
Odporúčaným termínom na odovzdanie dizertačnej práce v internej forme štúdia je máj. Odovzdaniu dizertačnej 
práce predchádza prezentácia dizertačnej práce na ústave, resp. pracovisku školiteľa ako výstup predmetu 
dizertačný projekt III. Zápočet za úspešné absolvovanie dizertačného projektu III. udeľuje školiteľ po dohode 
s vedúcim ústavu alebo pracoviska. 
 
Dizertačnú prácu je potrebné predložiť predsedovi odborovej komisie vo finálnej, ale nezviazanej forme, 
v dostatočnom časovom predstihu s uvedením rozsahu práce (počet znakov vrátane medzier). 

                                                 
1 P – povinný predmet, PV – povinne voliteľný predmet, V – výberový predmet 
2 Povinné predmety pozostávajú z prednáškových cyklov spojených so seminármi, konzultáciami, špecializovanými 
 exkurziami, workshopmi a kritickými diskusiami. Kredity sa udeľujú za aktívnu účasť na výučbe, za spracovanie 
 a prezentáciu seminárnej práce primeraného rozsahu. 
3 Študent je povinný zvoliť si tri zo štyroch cyklov programu (t. j. 3/4 prednáškových cyklov).  
4 Študent si volí výberový predmet vo väzbe na tému svojej dizertačnej práce na vlastnej fakulte, na STU, inej univerzite 

alebo výskumnej inštitúcii.  
5 Bodové hodnoty za jednotlivé výkony na pridelenie kreditov sú uvedené v tabuľke č. 2. 
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Tabuľka č.2. Prideľovanie bodov za študijnú a vedeckú činnosť v doktorandskom štúdiu 

Študijná a pedagogická činnosť Počet bodov 

Absolvovanie povinného predmetu 20 

Absolvovanie povinne voliteľného predmetu 10 

Absolvovanie výberového predmetu 5 

Vlastná pedagogická činnosť doktoranda 0 

Autorstvo a spoluautorstvo pri tvorbe skrípt, učebných pomôcok a textov¹ 5 – 10 

Absolvovanie dizertačnej skúšky 20 

Absolvovanie vysokoškolskej pedagogiky 8 

Tvorivá činnosť v oblasti vedy Počet bodov 

Publikácia v karentovanom / recenzovanom / odbornom zahraničnom časopise1 25 / 20 / 15 

Aktívna účasť na vedeckom podujatí v zahraničí (príspevok v zborníku / abstrakt)¹ 20 / 15 

Publikácia v karentovanom / recenzovanom / odbornom časopise domácom¹ 15 / 10 / 5 

Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (príspevok v zborníku / abstrakt)¹ 12 / 8 

Vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkov / na seminári doktorandov 
(príspevok v zborníku) 

7 / 5 

Knižné publikácie, kapitoly v knižných publikáciách zahraničné / domáce¹ 10 – 5 / 1AH 

Citácie (rozlišovať domáce, zahraničné, SCI a autorstvo a spoluautorstvo) 2 – 5 

Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu (domáceho, zahraničného) 
s dokladovaním aktívnej účasti (organizácia konferencie, seminára, workshopu)² 

5 – 10 / 1 rok 

Získanie „Grantu STU pre mladých výskumníkov“ ³ 20 

Získanie grantu pre doktorandov, grantu na úrovni fakulty³ 10 

Tvorivé umelecké aktivity vo väzbe na tému DP4 5 (10) 

 

 
Počet kreditov potrebných pre riadne ukončenie štúdia: 

 
Minimálny počet kreditov celkom :  180  
Minimálny počet kreditov za študijnú časť:  40 (bez dizertačných projektov I – V) 
Minimálny počet kreditov za študijnú časť:  90 (vrátane dizertačných projektov I – V a dizertačnej skúšky) 
Minimálny počet kreditov za vedeckú časť: 65 (vrátane dizertačnej skúšky a dizertačnej práce) 
Minimálny počet kreditov za cudzí jazyk :      5 (seminárna forma) 
Minimálny počet kreditov pred dizertačnou skúškou :  60 
Podmieňujúcou podmienkou pre vykonanie dizertačnej skúšky je úspešné absolvovanie povinných predmetov 
z 1. roka štúdia :  Teória a metodológia vedy I - II, Teória tvorby I - II,  Dizertačný projekt I - II 
Minimálny počet kreditov pred podaním žiadosti o obhajobu dizertačnej práce je: 145 
 
Pred podaním žiadosti o obhajobu dizertačnej práce musí mať študent úspešne absolvované všetky 
študijným programom predpísané povinné a povinne voliteľné predmety a získať minimálne 145 kreditov.  
Pred vykonaním obhajoby dizertačnej práce – štátnej skúšky musí mať splnenú podmienku získania 
minimálne 180 kreditov, t .j. úspešné absolvovanie všetkých predmetov, vrátane výberových. 

 
Študijný plán externého doktoranda je rozložený na 4 roky. Štandardná záťaž externého doktoranda za 
akademický rok je 45 kreditov. 

                                                 
1) Počet kreditov rozlišovať najmä podľa autorského podielu (autorstvo, spoluautorstvo), kvality (karentovaný, recenzovaný, 
odborný) a významu časopisu (zahraničný, domáci) 
²) Kredity je možné prideliť len za preukázateľnú aktívnu účasť doktoranda(mimo publikačných aktivít vo väzbe na grant 
vykazovaných osobitne) 
³) Týka sa len doktorandov v internej forme štúdia a tých externých doktorandov, ktorí sú zamestnaní na univerzite. Počet 
kreditov je potrebné rozlišovať podľa postavenia v riešiteľskom kolektíve. 
4) Kredity sa prideľujú výlučne za tvorivú umeleckú činnosť súvisiacu s témou dizertačnej práce. 


