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Pravidlá pre schvaľovanie školiteľov v doktorandskom študijnom
programe
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Tento vnútorný predpis sa vzťahuje na schvaľovanie školiteľov pre akreditované
doktorandské študijné programy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
(ďalej len „fakulta“) Žilinskej univerzity v Žiline.
(2) Školiteľ doktorandského študijného programu na fakulte je schvaľovaný v súlade s § 54
zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) a v súlade so „Študijným
poriadkom pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline“.
Článok 2
Doktorandský študijný program
(1) Doktorandský študijný program, ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5 zákona
o VŠ) sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého
poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého
bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a techniky.
(2) Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa.
(3) Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program (ďalej len „doktorandské
štúdium“) je v súlade s § 54 ods. 2 zákona o VŠ:
a) v dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky,
b) v externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov.
(4) Štandardná dĺžka doktorandského štúdia na fakulte je uvedená pre každý študijný
program v rozhodnutí o priznaní práva udeľovať príslušný akademický titul (§ 83 ods. 1
zákona o VŠ).
(5) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením
školiteľa.
(6) Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky,
ktorá patrí medzi štátne skúšky (§ 54 ods. 3 zákona o VŠ) a obhajoba dizertačnej práce,
ktorá patrí medzi štátne skúšky (§ 51 ods. 3 zákona o VŠ).
Článok 3
Školitelia doktorandského štúdia
(1) Funkciu školiteľa pre daný doktorandský študijný program môžu vykonávať docenti,
profesori a iní odborníci po schválení vedeckou radou fakulty.
(2) Funkciu školiteľa na fakulte môžu vykonávať:
a) docenti a profesori pôsobiaci na fakulte,
b) docenti a profesori pôsobiaci na iných fakultách, iných vysokých školách,
c) iní odborníci minimálne s vedecko-pedagogickým titulom „doc.“ alebo vedeckým
kvalifikačným stupňom IIa.
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(3) Školitelia podľa ods. 2 b), c) sa musia podieľať na vedeckovýskumnej činnosti fakulty.
Predpokladá sa viacročná spolupráca s fakultou.
(4) Predpokladom na vykonávanie funkcie školiteľa je aktívna práca v študijnom odbore
alebo príbuznom odbore, v ktorom bude pôsobiť ako školiteľ.
(5) Návrhy na školiteľov do vedeckej rady fakulty predkladajú garanti doktorandských
študijných programov.
(6) Ku schváleniu školiteľov vedeckou radou fakulty predložia garanti vedecko-pedagogickú
charakteristiku navrhovaných školiteľov, ktorá obsahuje údaje o:
a) kvalifikácii navrhovaného,
b) vedecko-výskumnom zameraní, resp. vedeckom profile navrhovaného,
c) pedagogickej činnosti a z nej vyplývajúcej publikačnej činnosti navrhovaného,
d) vedecko-výskumnej činnosti a z nej vyplývajúcej publikačnej činnosti navrhovaného.
(7) Školiteľa pre príslušný doktorandský študijný program menuje dekan po schválení
vedeckou radou fakulty.
(8) Povinnosti školiteľa stanovujú vnútorné predpisy fakulty a Žilinskej univerzity v Žiline.
Článok 4
Témy dizertačných prác vypísané školiteľom
(1) Školiteľ, ktorý je schválený vedeckou radou fakulty môže vypísať témy dizertačných
prác pre príslušný doktorandský študijný program, a to v súlade so zameraním
vedeckovýskumnej činnosti fakulty.
(2) Fakulta môže témy dizertačných prác podľa ods. 1 zaradiť medzi témy, o ktoré sa možno
v rámci prijímacieho konania uchádzať a ktoré vypíše pred začatím prijímacieho konania
na doktorandské štúdium v súlade s § 54 ods. 5 zákona o VŠ.
(3) Fakulta vypíše prijímacie konanie na doktorandské štúdium v súlade so zákonom o VŠ, v
súlade so „Študijným poriadkom pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej
univerzite v Žiline“ a v súlade s fakultným akademickým kalendárom príslušného
akademického roka.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Rušia sa Pravidlá schvaľovania školiteľov schválené Vedeckou radou Fakulty prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov dňa 29. 11. 2007.
(2) Tieto pravidlá boli prerokované a schválené Vedeckou radou Fakulty prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov dňa 20. 3. 2014 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a
účinnosť.
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