
Stretnutie vedenia SOK Automatizácia na STU v Bratislave 
30.3.2012, FEI STU v Bratislave

Prítomní:

prof. M. Fikar (FCHPT, STU v Bratislave) - predseda
prof. G. Hulkó (SjF, STU v Bratislave) - podpredseda
prof. Š. Kozák (FEI, STU v Bratislave) - podpredseda
prof. O.  Moravčík (MTF, STU v Bratislave) - podpredseda

Program stretnutia:

1. Stanovenie podmienok ukončenia PhD. štúdia na jednotlivých fakultách 

2. Zásady pre vypisovanie nových tém a pre prihlasovanie na PhD. štúdium

3. Rôzne

1. Ukončenie PhD.  štúdia

Podpredsedovia študijných programov z jednotlivých fakúlt podali informáciu o ukončených doktorandoch do roku 
2011.  V diskusii  boli  analyzované  jednotlivé  prípady  doktorandov,  u  ktorých  bolo  problematické  plnenie  kritérií  
ukončenia PhD. štúdia. V súvislosti s novým modelom financovania PhD. štúdia zo strany ministerstva školstvá bolo na  
stretnutí zároveň odsúhlasené, aby ukončení doktorandi spĺňali minimálne požiadavky kvality publikácií podľa kritérií  
Akreditačnej komisie v študijnom odbore Automatizácia, a to nasledovne: 

- doktorandi na FCHPT STU v Bratislave minimálne jedna publikácia  v A kategórii, 

- doktorandi na ostatných fakultách minimálne dve publikácie v B kategórii. 

Dôvodom zvýšených publikačných nárokov  na doktorandov z FCHPT STU v Bratislave je štvorročné štúdium, počas  
ktorého môžu doktorandi publikovať kvalitnejšie  práce,  kým na ostatných fakultách je  PhD. štúdium iba trojročné 
a preto predpoklady na kvalitnejšiu publikáciu sú časovo obmedzené.

Pred hlasovaním komisie o návrhu oponentov dizertačnej práce je potrebné, aby navrhovaní oponenti mali k dispozícii  
priebežnú verziu dizertačnej práce a súhlasili s jej oponentúrou.

2. Zásady pre vypisovanie nových tém a pre prihlasovanie na PhD. Štúdium

Pri vypisovaní nových tém PhD. štúdia cez AIS je v právomoci predsedu komisie navrhovanú tému prijať alebo ju  
zamietnuť, pričom v prípade zamietnutia treba to aj elektronicky zdôvodniť. Navrhovateľ práce má možnosť potom 
nevhodnú tému doplniť a  prepracovať v spolupráci so svojím podpredsedom alebo s predsedom komisie SOK.

V procese prijímacieho konania na jednotlivých fakultách združených v SOK Automatizácia je potrebné skontrolovať, 
či uchádzač  má ukončené vzdelanie univerzitného typu. Uchádzač bez potrebného univerzitného stupňa vzdelania 
nebude  akceptovaný  pre  doktorandské  štúdium.  Podpredseda  komisie  počas  prijímacieho  konania  dbá  na  to,  aby 
celkový počet doktorandov u jedného školiteľa nepresiahol odporučenú hodnotu päť.

3. Rôzne

Vedenie  SOK Automatizácie  diskutovalo  na  tému dĺžky  doktorandského štúdia.  Bolo  konštatované,  že   prínosom 
štvorročného štúdia  je  zvýšená  kvalita  doktorandov a ich publikačných výstupov.  Na  druhej  strane  môže ale  nová 
metodika financovania PhD. štúdia vyvolať zvýšenú záťaž na ekonomiku fakúlt, čo bude potrebne zvážiť v prípade 
zavedenia štvorročnej formy doktorandského štúdia aj na iných fakultách.


