ŠTÁTNE SKÚŠKY NA DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU
(dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce)
Informácie pre študentov k ukončeniu štúdia na III. stupni – platí od 1. 9. 2016
DIZERTAČNÁ SKÚŠKA
Doktorand vykoná dizertačnú skúšku po získaní aspoň 40-tich kreditov najneskôr do polovice štandardnej dĺžky
štúdia študijného programu. VZOR titulného listu písomnej práce k dizertačnej skúške nájde študent
v Akademickom informačnom systéme v Portáli študenta.
Materiály, ktoré je študent povinný odovzdať k dizertačnej skúške najneskôr jeden mesiac pred posledným dňom
možného termínu dizertačnej skúšky:
1. písomnú prácu k dizertačnej skúške – 2x
2. prihlášku na dizertačnú skúšku – tlačivo prihlášky nájdete na web stránke fakulty
http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/informacie-pre-studentov-phd.-studia/predpisy-dokumenty-atlaciva.html?page_id=9059
3. zoznam publikačnej činnosti - v súlade s Usmernením dekana č. 4/2012 „Pravidlá pre publikovanie
študentov doktorandského štúdia na MTF STU Trnava“ a Usmernením dekana 2/2015-UD „Pravidlá pre
publikovanie doktorandov MTF STU“. Usmernenie dekana je platné podľa dátumu nástupu na štúdium.
Kategorizácia výstupov musí byť v súlade s Podrobnými pravidlami hodnotenia výskumu, podľa ktorých
Akreditačná komisia postupuje pri zaraďovaní výstupov výskumu v príslušných oblastiach výskumu. Za
relevantné pre posúdenie publikačnej činnosti sa považujú len publikácie s afiláciou MTF STU.
4. Po odovzdaní písomnej práce k dizertačnej skúške je študent povinný podať prihlášku na štátnu skúšku
prostredníctvom AIS – v časti Portál študenta – Prihláška na ŠZS.

OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE
Doktorand môže podať písomnú žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak mu do skončenia štúdia
nechýba viac ako 30 kreditov. Vzor obalu a titulného listu záverečnej (dizertačnej) práce nájde študent
v Akademickom informačnom systéme v Portáli študenta.
Na študijnom oddelení je študent povinný odovzdať k obhajobe dizertačnej práce najmenej TRI mesiace pred
koncom povolenej dĺžky štúdia :
1. žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce – tlačivo žiadosti nájdete na web stránke fakulty
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2229
2. 3 x práca (spracovaná podľa Metodiky tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU
Trnava – informácia na web stránke fakulty http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2059
3. 20 x autoreferát – formát A5, rozsah spravidla 20 strán v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 40, odst.
2. Vzor prvej a druhej strany autoreferátu stanoví vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná
rektorom.
http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/informacie-pre-studentov-phd.-studia/predpisy-dokumenty-atlaciva.html?page_id=9059
4. životopis
5. zoznam publikačnej činnosti - v súlade s Usmernením dekana č. 4/2012 „Pravidlá pre publikovanie
študentov doktorandského štúdia na MTF STU Trnava“. “ a Usmernením dekana 2/2015-UD „Pravidlá pre
publikovanie doktorandov MTF STU“. Usmernenie dekana je platné podľa dátumu nástupu na štúdium.
Kategorizácia výstupov musí byť v súlade s Podrobnými pravidlami hodnotenia výskumu, podľa ktorých

Akreditačná komisia postupuje pri zaraďovaní výstupov výskumu v príslušných oblastiach výskumu. Za
relevantné pre posúdenie publikačnej činnosti sa považujú len publikácie s afiláciou MTF STU.
6. pracovná charakteristika školiteľa – v súlade s čl. 41, odst. 14 Študijného poriadku STU najneskôr 1
týždeň pred termínom obhajoby dizertačnej práce – vzor tlačiva na
http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/informacie-pre-studentov-phd.-studia/predpisy-dokumenty-atlaciva.html?page_id=9059
7. kópie publikácií a iné elaboráty – ak nie sú súčasťou dizertačnej práce sa pripájajú v jednom vyhotovení
8. 2 x podpísanú licenčnú zmluvu (zmluva sa automaticky vygeneruje pri vkladaní práce do AIS)
9. 1 x prácu na CD
10. kópiu rodného listu. Vydaté študentky kópiu sobášneho listu
11. odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou – v prípade, ak doktorand
po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu.

POSTUP ODOVZDÁVANIA DIZERTAČNEJ PRÁCE (ĎALEJ DIZP) NA MTF:
1. Zadanie DizP musí byť v korektnej podobe. Zmena názvu témy práce je možná iba na písomné požiadanie
školiteľa DizP a so súhlasom dekana fakulty.
2. Zadanie si študent vyžiada od školiteľa. Študent zabezpečí podpis na zadaní DizP od vedúceho pracoviska
a garanta študijného programu.
3. Študent vloží a odovzdá dizertačnú práce do AIS (vlastný text vo formáte PDF) v súlade s metodickým
usmernením STU Bratislava
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=4563
4. Po odovzdaní dizertačnej práce do AIS si podá prihlášku na štátnu skúšku – Portál študenta – Prihláška na
ŠZS
V prípade otázok kontaktovať študijné oddelenie:
Šprinková Kvetoslava
+421 917 367 300
kvetoslava.sprinkova@stuba.sk

V Trnave, 1. 9. 2016

