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Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

 

1.  Doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (ďalej len „fakulta“) sa 

     uskutočňuje podľa akreditovaných študijných programov tretieho stupňa v študijných 

     odboroch doktorandského štúdia (ďalej len „DŠ“). 

2.  Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí príslušná 

     odborová komisia pre doktorandské štúdium (ďalej len „komisia“). 

3. Postavenie a základné pôsobenie komisie na vysokých školách vymedzuje § 54 zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

4. Činnosť komisie sa riadi: 

a) zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

                zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) Študijným poriadkom UKF v Nitre, 

c) Zásadami doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, 

d) Štatútom a rokovacím poriadkom odborových komisií doktorandského štúdia. 

 

 

Čl. 2 

Zriadenie a zloženie komisie 

 

1. Komisiu zriaďuje fakulta v súlade s § 54 ods.17 zákona. 

2. Pre každý študijný program doktorandského štúdia akreditovaný na fakulte sa zriaďuje 

jedna komisia. Pre potreby medziodborových študijných programov môže fakulta zriadiť 

odborovú komisiu spoločnú pre príslušné odbory doktorandského štúdia. 

3. Komisia má minimálne 5 členov. Výber členov komisie sa uskutočňuje tak, aby ich 

odborná profilácia zahŕňala podľa možnosti všetky zamerania daného študijného programu 

doktorandského štúdia. Členmi komisie môžu byť profesori, docenti, výskumní pracovníci 

kvalifikačného stupňa I, resp. IIa, učitelia a vedeckí pracovníci s titulom DrSc. pôsobiaci 

v oblasti príslušného, resp. príbuzného študijného odboru DŠ na UKF v Nitre alebo na 

iných inštitúciách. 

4. Počet členov komisie, ktorí nie sú zamestnancami UKF v Nitre, nesmie presiahnuť jednu 

tretinu z počtu všetkých členov komisie. 

5. Pri uskutočňovaní DŠ v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou má externá inštitúcia 

v príslušnej komisii primerané zastúpenie.  

6. Komisie sú zriadené na základe návrhov vedúcich pracovísk fakulty v koordinácii 

s garantom doktorandského študijného programu schválením členov komisie vedeckou 

radou fakulty  a ich menovaním dekanom fakulty. 

7. Funkčné obdobie komisie je štvorročné. 

8. Prvé zasadnutie členov komisie zvoláva garant doktorandského študijného programu. Na 

tomto zasadnutí si členovia komisie volia tajným hlasovaním predsedu komisie. 



9. Činnosť komisie riadi jej predseda. Predsedu komisie zastupuje v rozsahu ním určenom jej 

podpredseda zvolený na prvom zasadnutí komisie tajným hlasovaním. Administratívnu 

agendu komisie vedie tajomník komisie volený na prvom zasadnutí verejným hlasovaním. 

10. Zmeny v zložení komisie sa uskutočňujú na návrh predsedu odborovej komisie. Členovia 

komisie sú menovaní dekanom po schválení vedeckou radou fakulty. 

11. Ak sa predseda komisie vzdá svojej funkcie alebo si dlhodobo nemôže plniť svoje 

povinnosti napríklad z dôvodu dlhodobej neprítomnosti, ukončením pracovného pomeru 

alebo iných  vážnych  dôvodov, postupuje sa podľa ods. 8. čl 2. 

12. Ustanovenie podľa ods. 11 čl. 2 sa vzťahuje aj na podpredsedu a tajomníka komisie. 

 

 

 

Čl. 3 

Pôsobnosť komisie 

 

 

1. Komisia je orgánom zodpovedným za odborný priebeh a úroveň DŠ v danom študijnom 

obore a príslušných študijných programoch na fakulte. 

2. Komisia prerokúva: 

  a) návrh zloženia prijímacej komisie pre doktorandské štúdium,  

  b) návrhy na členov odborovej komisie, 

  c) návrhy na školiteľov doktorandského štúdia, 

  d) študijný plán doktoranda, jeho zmeny a štruktúru predmetov pre dizertačnú skúšku,  

  e) ročné hodnotenie doktoranda. 

 

 

 

Čl. 4 

Pôsobnosť predsedu komisie 

 

1. Riadi sa Zásadami doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. 

2. Predkladá dekanovi témy dizertačných prác. 

3. Predkladá vedeckej rade fakulty prostredníctvom jej predsedu návrh školiteľov DŠ. 

4. Predkladá dekanovi návrh členov prijímacej komisie. 

5. Schvaľuje študijný plán doktoranda a jeho zmeny. 

6. Predkladá dekanovi návrh členov skúšobnej komisie, komisie pre obhajobu a oponentov. 

7. Predkladá dekanovi návrh zmeny zloženia odborovej komisie. 

8. Dáva stanovisko k vykonaniu dizertačnej skúšky. 

9. Organizuje dizertačnú skúšku a obhajobu dizertačnej práce v spolupráci so školiacim 

    pracoviskom a oddelením pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. 

10. Vyjadruje sa k zmene témy dizertačnej práce. 

11. Vyjadruje sa k zmene školiteľa. 

12. Vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie štúdia. 

13. Odporúča dizertačnú prácu k obhajobe. 

14. Oznamuje dekanovi čas a miesto konania obhajoby dizertačnej práce. 

15. Vyjadruje sa, či doktorand môže predložiť dizertačnú prácu v inom ako slovenskom  

      jazyku. 

 

 

 



Čl. 5 

Práva a povinnosti členov komisie 

 

1. Člen komisie má právo informovať sa a vyjadriť sa k priebehu každého individuálneho 

študijného plánu doktoranda. 

2. Člen komisie je povinný zúčastňovať sa práce na zasadnutí komisie. Funkcia člena komisie 

je nezastupiteľná. 

3. Člen komisie môže požiadať dekana fakulty o uvoľnenie z funkcie. 

 

Čl. 6 

Zasadnutie komisie 

 

1. Zasadnutia komisie sa uskutočňujú podľa potreby, spravidla najmenej raz za rok. 

2. Zasadnutie komisie písomne zvoláva jej predseda (resp. ním poverený podpredseda 

komisie), ktorý určuje aj jeho program. 

3. Rokovanie vedie predseda, v prípade jeho neúčasti podpredseda alebo predsedom poverený 

člen komisie. 

4. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná najmenej polovica z celkového počtu jej 

členov komisie. 

5. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov 

komisie. 

6. Zo zasadnutia komisie vypracuje tajomník alebo predsedom poverená osoba písomný 

záznam, ktorý obsahuje okrem formálnych náležitostí (dátum konania zasadnutia, 

prezencia prítomných, program rokovania) rozhodnutia komisie k prerokovaným otázkam. 

Záznam z rokovania dostanú všetci členovia komisie a dekan fakulty. 

7. V odôvodnených prípadoch sa zasadnutie komisie a hlasovanie môže uskutočniť aj 

korešpondenčne, t. j. písomne alebo elektronickou poštou. 

8. Zasadnutie komisie organizačne zabezpečuje tajomník komisie.  

 

Čl. 7 

Zrušovacie ustanovenie 

 

1. Ruší sa Štatút a rokovací poriadok odborových komisií doktorandského štúdia z 13. októbra      

    2004. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Štatút a rokovací poriadok komisie bol schválený Vedeckou radou Filozofickej fakulty 

UKF v Nitre dňa 3. decembra 2015. 

2. Štatút a rokovací poriadok komisie nadobúda platnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade 

Filozofickej fakulty UKF v Nitre. 

 

 

 

 

 

  Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. 

 dekan FF UKF v Nitre 


