
Pokyny k účasti na štátnej dizertačnej skúške 

1. Dizertačná skúška je štátnou skúškou a vzťahujú sa na ňu podmienky § 63 zákona.  

Dizertačná skúška pozostáva: 

a) u študentov dennej formy štúdia z obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške a vedeckej 

rozpravy k riešenej problematike. 

b) u študentov externej formy štúdia s nástupom na doktorandské štúdium: 

pred ak. rokom 2016/2017 „dobiehajúce“ študijné programy z vedeckej rozpravy, k predloženej 

písomnej práci k dizertačnej skúške a z teoreticko-vedných predmetov zapísaných v študijnom pláne 

doktoranda.   

v akademických rokoch 2016/2017 a 2017/2018 „nové“ študijné programy z vedeckej rozpravy, 

k predloženej písomnej práci k dizertačnej skúške.  

2.  Doktorand je povinný dizertačnú skúšku vykonať do: 

a) 18, resp. 24 mesiacov v závislosti od štandardnej dĺžky študijného programu v dennej forme štúdia, 

b) 24, resp. 36 mesiacov v závislosti od štandardnej dĺžky študijného programu v externej forme štúdia 

po nástupe na doktorandské štúdium. 

Vykonanie dizertačnej skúšky v dennej a externej forme po tomto termíne je možné len 

v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti doktoranda s vyjadrením stanoviska školiteľa 

a predsedu odborovej komisie a so súhlasom dekana. 

3. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je: 

u študentov externej formy štúdia s nástupom na doktorandské štúdium pred ak. rokom 2016/2017 

a) absolvovanie skúšok z predmetov určených v študijnej časti študijného programu (60 kreditov), 

b) získanie zápočtu z predmetu metodika dizertačnej práce (20 kreditov), 

c) podanie písomnej žiadosti na predpísanom formulári v termíne do 25. 5. 2018, 

d) predloženie písomnej práce k štátnej dizertačnej skúške v termíne do 1. 6. 2018 (4x). 

e) predloženie téz k písomnej práci k dizertačnej skúške v termíne do 1. 6. 2018 (7x). 

 

u študentov externej formy štúdia s nástupom na doktorandské štúdium v ak. roku 2016/2017 

- získanie najmenej 90 kreditov za: 

a) absolvovanie skúšok z predmetov určených v študijnej časti študijného programu (60 kreditov), 

b) získanie zápočtu z predmetu metodika dizertačnej práce (15 kreditov), 

c) získanie zápočtu z experimentálnej práce 1 (15 kreditov), 

d) podanie písomnej žiadosti na predpísanom formulári v termíne do 25. 5. 2018, 

e) predloženie písomnej práce k štátnej dizertačnej skúške v termíne do 1. 6. 2018 (4x). 

e) predloženie téz k písomnej práci k dizertačnej skúške v termíne do 1. 6. 2018 (7x). 

 

4. Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Písomná práca k dizertačnej skúške spočíva   

vo vypracovaní a predložení písomnej práce v termíne podľa schváleného harmonogramu.  

 

        



Písomná práca k dizertačnej skúške pozostáva z týchto častí:  

 

- - prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky, 

- - cieľ práce, 

- - materiál a metódy, 

- - priebežné výsledky a diskusia, 

- - zoznam literatúry. 

 


