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Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Fakulta ....... 

 
 

Aktualizovaný študijný plán za ak. rok 2009/2010 
 
Meno, priezvisko, tituly: 
ID študenta: 
Študijný program: 
Študijný odbor (Kombinácia študijných odborov:) 
Téma dizertačnej práce: 
Školiteľ: 
Konzultant: (zobrazí sa, len ak bude uvedený) 
Pracovisko EVI: 
Sídlo: 
Forma štúdia: 
Dátum začiatku štúdia:  
Dátum skončenia štúdia: 
Zmena ukončenia po prerušení: 
 
Prerušenie štúdia 
 
 
 
Prehľad o vykonaných skúškach 
 
Typ* Predmet Absolvovanie prednáškových 

cyklov / seminárna práca 
Školiteľ/ garant 
študijného programu 
titul, meno, priezvisko 

Kredity 
 

Dátum 
Hodnotenie 

 

Podpis 
školiteľa 

       
       
       
       
       
       
       
*Typ: P- povinný, PV- povinne voliteľný, V- výberový  
 
 
Pedagogická činnosť 
Počet získaných kreditov za pedagogickú činnosť:  
 
Činnosť Body** 
Absolvovanie vysokoškolskej pedagogiky 
(komentár zadáva školiteľ) 
 
 

8** 

Autorstvo a spoluautorstvo pri tvorbe skrípt, učebných pomôcok a textov 
(komentár zadáva školiteľ) 
 
 

 

Vlastná pedagogická činnosť doktoranda 
(komentár zadáva školiteľ) 
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Vedecká časť 
Počet získaných kreditov za vedeckú činnosť:  
 
Aktivity Body** 
Aktívna účasť na vedeckom podujatí (príspevok v zborníku/ abstrakt) – domácom 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Aktívna účasť na vedeckom podujatí (príspevok v zborníku/ abstrakt) – zahraničnom 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Citácie 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu s dokladovaním aktívnej účasti 
(organizácia konferencie, seminára, workshopu) 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Knižné publikácie, kapitoly v publikáciách 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Publikácia v currentovanom/ recenzovanom/ odbornom časopise – domácom 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Publikácia v currentovanom/ recenzovanom/ odbornom časopise – zahraničnom 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Tvorivé umelecké aktivity vo väzbe na tému DP 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkov/ na seminári pre doktorandov 
(príspevok v zborníku) 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Získanie grantu pre doktorandov 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

Získanie “Grantu STU pre mladých vedeckých pracovníkov“ 
(komentár zadáva školiteľ) 
 

 

** Aplikáciu „Evidencia činností doktoranda“ zmeniť tak, aby si fakulty mohli samé nastavovať množinu 
aktivít a rozsahy prideľovaných bodov. Teraz je to možné nastaviť len jednotne pre celú STU, je 
potrebné to zmeniť na fakultnú úroveň 
 
 
Závery a odporúčania školiteľa 
Školiteľ odporúča: □ pokračovať v štúdiu □ prerušiť štúdium, ponechať prerušené □ skončiť štúdium 
 
Dátum:                                                                                                                     titul, meno, priezvisko 
           školiteľ 
Stanovisko odborovej komisie 
 
 
Počet získaných kreditov za:  
študijnú časť  
vedeckú časť  
pedagogickú činnosť  
Spolu  
(tlačí sa po každom roku štúdia ako súčet za všetky roky, nakoniec za celé štúdium) 


