SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
KREDITOVÝ SYSTÉM A HODNOTENIE VÝSLEDKOV DOKTORANDSKÉHO
ŠTÚDIA
(materiál predložil prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD. – prorektor STU)
V zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a vyhlášky č.
614/2002 MŠ SR o kreditovom systéme štúdia (ďalej len vyhláška) sa doktorandské štúdium
bude realizovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len univerzita)
nasledovným „Kreditným systémom a hodnotením výsledkov doktorandského štúdia (ďalej
len kreditový systém).
Čl. 1
Zásady kreditového systému
(1) Kreditový systém je súčasťou Študijného a skúšobného poriadku.
(2) Kreditový systém sa uplatňuje v dennej a externej forme doktorandského štúdia.
(3) Kredit v doktorandskom štúdiu v zmysle vyhlášky vyjadruje pracovné zaťaženie
študenta.
(4) Individuálny študijný plán študenta je postavený tak, aby jeho absolvovaním študent
mal možnosť získať najmenej 180 kreditov.
(5) Za štandardné pracovné zaťaženie študenta v dennej forme počas akademického roka
sa považuje vykonanie činností, ktoré odpovedajú 60 kreditom.
(6) Študent počas štúdia získava kredity za tieto činnosti:
a) absolvovanie študijnej časti, ktorá obsahuje podľa individuálneho študijného
plánu študenta hlavne špecializované doktorandské študijné predmety (prednášky
a semináre, majú charakter povinných predmetov. Študent ukončuje študijnú časť
štúdia vykonaním dizertačnej skúšky
b) samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (publikácie, ukončenie definovanej
etapy
c) vlastnej výskumnej práce a pod.)
d) výkon pedagogickej činnosti na univerzite alebo fakulte
e) vypracovanie dizertačnej práce a jej prijatie k obhajobe.
(7) Študent môže so súhlasom školiteľa absolvovať ďalšie predmety, ktoré potom majú
charakter povinne voliteľných predmetov.
(8) Predmety, ktoré študent absolvuje bez súhlasu školiteľa majú charakter doplnkových
predmetov a študent po ich absolvovaní nezískava žiadne kreditové hodnotenie.
(9) Činnosti uvedené v ods. 6 sú navzájom nezastupiteľné. Študent je povinný získať počas
štúdia minimálne 40 kreditov podľa ods. 6 písm. a) a 40 kreditov podľa ods. 6 písm. b).
(10) Študent získava kreditové hodnotenie 30 kreditov za dizertačnú prácu až po jej prijatí.

Článok 2
Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda
(1) Študijná a pedagogická činnosť:
Činnosť1)

absolvovanie povinného predmetu
absolvovanie povinne voliteľného predmetu
individuálne štúdium vedeckej literatúry
absolvovanie kurzu vysokoškolskej pedagogiky
autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok a textov
vlastná pedagogická činnosť doktoranda
vedenie práce, prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii
/súvisiace so študijným programom študenta/
vedenie záverečnej práce bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia
/súvisiace so študijným programom študenta/
vypracovanie posudku na záverečnú prácu bakalárskeho alebo inžinierskeho
štúdia
/súvisiace so študijným programom študenta/
absolvovanie dizertačnej skúšky

kredity
5 – 10
X2)
5 – 10
8
6 – 15
10 – 20
5
8 - 15
3-5
20

(2) Tvorivá činnosť v oblasti vedy:
Činnosť
publikácia v currentovanom časopise3)
publikácia v zahraničnom časopise 3)
aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí4)
publikácia v domácom recenzovanom vedeckom časopise
aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí
(článok v zborníku, rozšírený abstrakt, abstrakt, samostatne, spoluautorstvo)
aktívna účasť na domácom medzinárodnom vedeckom podujatí (článok
v zborníku, rozšírený abstrakt, abstrakt, samostatne, spoluautorstvo)
získanie „Grantu STU pre mladých vedeckých pracovníkov“5 )
získanie fakultného grantu pre doktorandov
účasť na riešení vedeckého projektu (domáceho, zahraničného) s prezentáciou
vlastných výsledkov
vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkov
iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie a pod.)
ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce
za citáciu práce (rozlišovať domáce, zahraničné, SCI) a autorstvo a
spoluautorstvo
1

Kredity
20 - 35
18 – 25
15 – 20
12 – 25
12 – 15
14-18
15 – 20
10 – 15
10 – 17
5 - 10
6–8
3–6
2 – 10

) Na jednotlivých fakultách v odboroch so špecializáciou okrem uvedených činností aj 10 – 20 kreditov za
špecifickú činnosť pre príslušný odbor.
2
) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity.
3
) Počet kreditov rozlišovať najmä podľa autorského podielu. V závislosti najmä od kvality časopisu, jeho impaktu,
samostatná publikácia, spoluautorstvo.
4
) Ústna prezentácia, publikovaný abstrakt.
5
) Týka sa len doktorandov univerzity v dennej forme štúdia a zamestnancov univerzity v externej forme. Počet
kreditov rozlišovať najmä podľa riešiteľskej zodpovednosti (vedúci riešiteľ, spoluriešiteľ).
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projektová umelecká činnosť (samostatne, spoluautorstvo)
5 - 10
(3) Počet kreditov za jednotlivé činnosti študenta nesmie byť nižší ako je uvedená
minimálna hodnota.

