POKYN
o náležitostiach písomnej časti dizertačnej skúšky

Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vydáva nasledovný
pokyn o náležitostiach písomnej časti dizertačnej skúšky.
Čl. 1
Predmet úpravy
Predmetom tohto pokynu je, v záujme zjednotenia formy a obsahu písomnej časti
dizertačnej skúšky, usmernenie študenta študijného odboru 3.3.11 Odvetvové a prierezové
ekonomiky a študijného odboru 5.1.2 Priestorové plánovanie doktorandského štúdia (ďalej
len doktorand) o náležitostiach písomnej časti dizertačnej skúšky na Ústave manažmentu
STU v Bratislave (ďalej len ÚM STU).
Čl. 2
Písomná časť dizertačnej skúšky a jej štruktúra
1.
2.

K dizertačnej skúške je doktorand povinný predložiť písomnú prácu v štátnom jazyku.
Na základe žiadosti doktoranda môže byť písomná práca k dizertačnej skúške predložená
aj v inom ako štátnom jazyku. Doktorand prostredníctvom študijného oddelenia podá
žiadosť aj s uvedením dôvodu a vyjadrením školiteľa. K tomuto účelu doktorand vypĺňa
žiadosť v AISe (Portál študenta – Tlač žiadosti – Tlač žiadosti na študijné oddelenie).
Vyplnenú a podpísanú žiadosť doktorand doručí osobne alebo poštou na študijné
oddelenie ÚM STU.

3.

Štruktúra písomnej časti dizertačnej skúšky je nasledovná:
a) titulný list (príloha č. 1)
b) predmet skúmania
c)

cieľ práce

d) metodika práce a metódy skúmania
e) výsledky práce – predpokladané prínosy vo vedeckej oblasti (v tejto časti je
potrebné uviesť aj hypotézy, ktoré doktorand preskúma v dizertačnej práci)
f)

tézy práce a jej štruktúra

g)

zoznam literatúry vzťahujúcej sa k aktuálnemu stavu skúmanej problematiky

h) prehľad doterajšej publikačnej činnosti doktoranda
i)

spracovaná časť práce v rozsahu cca 40 strán. Pri citovaní je dôležitá etika
citovania ako aj technika citovania v súlade s Metodickým usmernením MŠ
SR č. 14/2009 z 27. augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich
bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

j)

predbežný návrh prezentácie v Power pointe (v tlačenej forme).

Čl. 3
Predkladanie prihlášok a súvisiacich materiálov
1. Doktorand vykoná dizertačnú skúšku po získaní aspoň 40 kreditov najneskôr do
polovice štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.
2.
Pri príprave dizertačnej skúšky a predkladaní písomnej práce k dizertačnej skúške
postupuje doktorand v súlade s čl. 36 – 38 Študijného poriadku STU v Bratislave.
3. Doktorand najneskôr jeden mesiac pred posledným dňom možného termínu
dizertačnej skúšky predloží na študijné oddelenie ÚM STU:
 záväznú prihlášku na dizertačnú skúšku s vyjadrením školiteľa s oponentom písomnej
časti dizertačnej skúšky,
 písomnú prácu k dizertačnej skúške v 2 tlačených vyhotoveniach v hrebeňovej
forme,
 návrh prezentácie v Power pointe v 2 tlačených vyhotoveniach
4. Oponent doručí posudok oponenta v dvoch vyhotoveniach na študijné oddelenie ÚM
STU v tlačenej forme najneskôr 7 dní pred konaním dizertačnej skúšky.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Tento pokyn je záväzný pre všetkých študentov doktorandského štúdia na Ústave
manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
2. Pokyn nadobúda účinnosť 15.4.2015

V Bratislave dňa 15.4.2015

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
zástupca riaditeľa pre vzdelávanie

Príloha č. 1
Titulný list písomnej práce k dizertačnej skúške

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

titul, meno, priezvisko
Písomná práca k dizertačnej skúške

Téma dizertačnej práce:
Školiteľ:
Miesto plnenia individuálneho
študijného plánu:
Forma štúdia:
Začiatok štúdia:
Študijný program:
Študijný odbor:

Dátum, mesiac, rok

názov
meno a priezvisko s uvedením všetkých titulov
Ústav manažmentu STU/Prognostický ústav SAV
denná /externá
dátum
názov
číslo a názov

