Príloha č. 1
Titul, meno a priezvisko doktoranda:
Adresa trvalého bydliska:

Vážená pani
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
zástupca riaditeľa pre vzdelávanie
Ústav manažmentu STU
doručené na
študijné oddelenie Ústavu manažmentu
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Vec:

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce
Žiadam o povolenie obhajoby dizertačnej práce v doktorandskom

študijnom odbore:
študijnom programe:
forme štúdia:
školiace pracovisko:
Štúdium bez prerušenia:

od:

do:

Prerušenie štúdia :

od:

do:

Téma dizertačnej práce:

Dátum konania ústavnej rozpravy (len v prípade, že sa ústavná rozprava k dizertačnej práci
konala):
Meno a priezvisko školiteľa (so všetkými titulmi):
Meno a priezvisko oponentov (so všetkými titulmi) :
Názov ustanovizne, s ktorou je oponent v pracovnom pomere a jeho elektronický kontakt:

V .................................... dňa .................................

........................................................
podpis doktoranda

Prílohy v zmysle ods. 1 bod A Obhajoba dizertačnej práce
1. Výpis výsledkov o štúdiu (študentovi vydá študijné oddelenie ÚM STU)
2. Životopis
3. Dizertačná práca
-

2x v tlačenej pevnej väzbe

-

1x CD (formát PDF)

4. Autoreferát - 10 výtlačkov
5. Kópia zápisnice z ústavnej rozpravy o dizertačnej práci (len ak sa uskutočnila)
6. Kópie publikácií a iné elaboráty v jednom vyhotovení
7. Zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných
vedeckých prác a výkonov študenta ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky na nich
(Prehľad publikačnej činnosti doktoranda podľa evidencie univerzitnej knižnice)
8. 2x vyplnená a podpísaná Licenčná zmluva o použití školského diela
alebo
1x - Žiadosť študenta o predĺženie odkladnej lehoty na sprístupnenie záverečnej práce
9. 1x Čestné vyhlásenie o vydaní práce (len v prípade, že ste prácu publikovali ešte pred
obhajobou)
10. Podpísané prehlásenie o odovzdaní samostatného článku v anglickom jazyku (týkajúceho
sa výsledkov dizertačnej práce), do Slovak Journal of Civil Engineering alebo do iného
vedeckého zahraničného časopisu (v prípade zahraničného časopisu, okrem dátumu
odoslania uviesť aj názov a adresu) – platí pre ŠP Odvetvové ekonomiky a manažment.
11. Podpísané prehlásenie o odovzdaní samostatného článku v anglickom jazyku (týkajúceho
sa výsledkov dizertačnej práce), do TERRA SPECTRA alebo do iného vedeckého
zahraničného časopisu (v prípade zahraničného časopisu, okrem dátumu odoslania
uviesť aj názov a adresu) – platí pre ŠP Priestorové plánovanie.
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