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na Filozofickej fakulte UKF v Nitre

Vychádzajúc z potreby rozvoja a skvalitnenia doktorandského štúdia na FF UKF a v
zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vysokých školách“) sa bude fakulta pri
schvaľovaní školiteľov doktorandského štúdia riadiť týmito kritériami:
Čl. 1
Školiteľ
(1) Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor alebo študijný program doktorandského
štúdia môžu vykonávať učitelia alebo vedeckí pracovníci fakulty a iní odborníci po
schválení vo vedeckej rade fakulty, na ktorej sa doktorandské štúdium uskutočňuje 1).
(2) Funkciu školiteľa pre témy vypísané nevysokoškolskou inštitúciou, ktorá získala
právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu v študijnom odbore
podľa zákona o vysokých školách2) (externá vzdelávacia inštitúcia), môžu
uskutočňovať školitelia schválení touto inštitúciou. Externá vzdelávacia inštitúcia
poskytne vedeckej rade fakulty vedecko-pedagogické charakteristiky týchto
školiteľov.
(3) Školiteľmi doktorandského štúdia na fakulte môžu byť vysokoškolskí učitelia s
vedecko-pedagogickým titulom profesor alebo docent, alebo vedeckí pracovníci s
vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo II a, alebo učitelia a vedeckí pracovníci s
titulom DrSc., alebo s ekvivalentmi tohto titulu aj z iných vysokých škôl alebo
vedeckých ustanovizní, a to aj zahraničných, ktorí aktívne pôsobia v odbore alebo
príbuznom odbore, v ktorom je vypracovávaná dizertačná práca.
(4) Návrhy na schválenie školiteľov predkladá predseda odborovej komisie
prostredníctvom predsedu vedeckej rady. K návrhu sa pripája vedecko-pedagogická
charakteristika navrhovaného kandidáta na školiteľa.
(5) Schvaľovanie a menovanie školiteľa sa uskutočňuje po predbežnom súhlase
menovaného.
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§ 54 ods. 4 zákona o vysokých školách.
§ 86 zákona o vysokých školách.

(6) Školiteľov pre daný študijný odbor alebo program doktorandského štúdia menuje
dekan fakulty na návrh predsedu odborovej komisie a po schválení vedeckou radou
fakulty.
(7) Školiteľ sa schvaľuje na 5 rokov a môže sa schváliť aj opakovane.
(8) Školiteľ nesmie školiť súčasne viacej ako piatich doktorandov.
(9) Povinnosťou školiteľa je minimálne raz za 3 roky vypísať tému dizertačnej práce,
ktorú fakulta ponúkne záujemcom o doktorandské štúdium.
(10) Ak školiteľ nemá možnosť plniť si svoje povinnosti (dlhodobá neprítomnosť,
odchod z pracovného pomeru a pod.) alebo v prípade jeho úmrtia, predseda
odborovej komisie určí doktorandovi iného školiteľa.
(11) Počas prerušenia štúdia doktoranda je prerušený aj výkon funkcie jeho
školiteľa.
(12) Zoznam schválených školiteľov je súčasťou dokumentácie akreditovaného
študijného programu v príslušnom študijnom odbore doktorandského štúdia.

Čl. 2
Školiteľ–špecialista
(1) Pre vymedzený rozsah (časť, etapu) doktorandského štúdia môže vedecká rada
fakulty na návrh školiteľa a so súhlasom predsedu príslušnej odborovej komisie
schváliť školiteľa–špecialistu, ktorým môže byť vysokoškolský učiteľ alebo vedecký
pracovník, spĺňajúci kritériá vedeckej rady na habilitácie docentov minimálne na 75 %
v každej ich časti a ktorý už získal akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalenty.
(2) Školiteľ–špecialista sa schvaľuje len na príslušnú časť (etapu) doktorandského
štúdia.
(3) Školiteľ–špecialista môže byť schválený aj opakovane.
(4) Školiteľ–špecialista môže školiť súčasne najviac jedného doktoranda.
(5) Doktorand môže mať súčasne najviac jedného školiteľa-špecialistu s výnimkou
prípadov, keď doktorand vykonáva časť svojho štúdia na renomovanej zahraničnej
vysokej škole alebo výskumnom pracovisku a má zahraničného školiteľa z
partnerskej inštitúcie a jedného školiteľa–špecialistu.

Čl. 3
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Školitelia vymenovaní pred začiatkom platnosti týchto pravidiel dokončia svoje
poverenie podľa doterajších predpisov3).
(2) Tieto pravidlá boli schválené Vedeckou radou Filozofickej fakulty UKF v Nitre a
nadobúdajú účinnosť dňom 27. februára 2014.

V Nitre, 27. februára 2014
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