Slovenská technická univerzita v Bratislave

Dizertačná skúška – príprava a priebeh

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Dizertačná skúška je súčasťou individuálneho študijného plánu študenta doktorandského štúdia
(ďalej doktorand).
2. Základné charakteristiky dizertačnej skúšky a činnosti spojené s jej prípravou a priebehom sú
uvedené v §54, §63 a §68 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov /ďalej zákon/, v čl. 23 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (ďalej študijný poriadok) a v čl. 3 a 4 Smernice č. 4/2004-N určujúcej činnosť
odborovej komisie študijného odboru doktorandského štúdia (ďalej smernica).
3. Vykonávací predpis Dizertačná skúška – príprava a priebeh upresňuje postup činností
zabezpečujúcich jej absolvovanie.
Článok 2
Príprava dizertačnej skúšky
1. Doktorand sa podrobí dizertačnej skúške po získaní aspoň 40 kreditov v dennej forme
doktorandského štúdia najneskôr do 1,5 roka od začiatku štúdia a v externej forme najneskôr do 3
rokov od začiatku štúdia.
2. Doktorand najneskôr jeden mesiac pred posledným dňom možného termínu skúšky zašle
záväznú prihlášku na dizertačnú skúšku a písomnú prácu k dizertačnej skúške rektorovi, alebo
dekanovi - ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
3. Titulná strana písomnej práce k dizertačnej skúške je prílohou č. 1 tohto vykonávacieho predpisu.
4. Predseda OK na návrh školiteľa bezodkladne v zmysle ods. 4 a 6 čl. 23 študijného poriadku zašle
rektorovi, alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, návrh oponenta
písomnej práce dizertačnej skúšky a členov komisie pre dizertačnú skúšku (ďalej komisia).
5. Po vymenovaní členov komisie predseda OK určí termín dizertačnej skúšky.
6. Oponent písomnej práce k dizertačnej skúške doručí oponentský posudok najneskôr 2 dni pred
termínom skúšky tak, aby posudok mal doktorand k nahliadnutiu najneskôr deň pred konaním
dizertačnej skúšky.
Článok 3
Priebeh dizertačnej skúšky
1. Počas dizertačnej skúšky doktorand v zmysle ods. 5 článku 23 študijného poriadku oboznamuje
komisiu s projektom dizertačnej práce, zaujíma stanovisko k oponentskému posudku, zapája sa
do rozpravy o písomnej práci a preukazuje teoretické vedomosti v určených oblastiach ústnej časti
dizertačnej skúšky.
2. V neverejnej časti sa školiteľ vyjadrí k priebehu štúdia doktoranda.
3. Výsledok dizertačnej skúšky oznamuje predseda komisie doktorandovi v deň konania skúšky.
4. Protokol o absolvovaní dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky (ods. 3 § 54 zákona)
sa odovzdá doktorandovi najneskôr v deň jeho zápisu do štúdia v nasledujúcom akademickom
roku.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Predložený vykonávací predpis nadobúda účinnosť od akademického roku 2005/2006 pre internú
a externú formu doktorandského štúdia uskutočňovaného v študijných programoch študijných
odborov.

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor
Bratislava, apríl 2005

Schválené:
- na porade prodekanov pre doktorandské štúdium dňa 18. 4. 2005
- prerokované na porade prodekanov PhD. – 27. 3. 2006

Príloha č. 1

Titulný list písomnej práce k dizertačnej skúške:

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta
Ústav /Katedra/

titul, meno, priezvisko
Písomná práca k dizertačnej skúške

Téma dizertačnej práce:
Školiteľ:
Forma štúdia:
Začiatok štúdia:
Študijný program:
Študijný odbor:

Dátum, mesiac, rok

názov
denná /externá
dátum
názov
číslo a názov

