
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 

Hodnotenie doktoranda za akademický rok 20..../20.... 
 
 

Pri prideľovaní kreditov treba postupovať podľa Smernice rektora UK č. 2/2008 (čl. 5, bod f, čl. 7 
a príloha č. 1 – Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činnosti doktoranda).  
Vyplnený a podpísaný formulár odovzdajte na Referát vedy a doktorandského štúdia FiF UK, Gondova 
2, 814 99 Bratislava najneskôr do 30. júna b.r. 
Neodovzdanie hodnotenia doktoranda ohrozuje spracovanie jeho študijných výsledkov. V prípade 
nedodržania stanoveného termínu doktoranda nemožno zapísať do ďalšieho roka štúdia a nemôže 
byť ani zaradený do Centrálneho registra študentov vysokých škôl podľa zákona č. 363/2007 Z.z., 
ods. 1 a 3 v znení neskorších predpisov. 
 
Meno a priezvisko doktoranda: 

Rok štúdia:      Forma štúdia:  denná – externá 

Školiteľ:      Študijný odbor (špecializácia): 
 

1. ŠTUDIJNÁ A PEDAGOGICKO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 
 

    A. Individuálne štúdium 

Druh činnosti Kredity      Dátum 
absolvovania 

Individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa odporúčania školiteľa     10  
Dizertačná skúška     20  
Odovzdanie dizertačnej práce k obhajobe     30  

 

    B. Absolvovanie predmetov z ponuky fakulty / fakúlt univerzity 

Názov predmetu  Rozsah 
(h/týžd.) Učiteľ Kredity      Dátum 

absolvovania 
     
     
     
     
     
  

C. Vlastná pedagogická činnosť doktoranda 
Druh činnosti  
(pri vedených S a Cv uviesť názov, semester -ZS al. LS a h/týžd.) Kredity      Dátum 

absolvovania 
   
   
   
   
   
Autorstvo/spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok a textov   15/8  
Vypracovanie posudku na Mgr./Bc. záverečnú prácu     4/3  
Vedenie práce prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii      7  
Vedenie záverečnej práce Bc. štúdia     10  



2. TVORIVÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VEDY 
 

   A. Publikačná činnosť  
Názov príspevku / publikácie  
(iba uverejnené al. odovzdané do tlače tituly) 

Uverejnené al. odovzdané  
do tlače v: Kredity 

   

 

   B. Vedecko-výskumná činnosť 
Granty / projekty / organizovanie konferencií Hlavný riešiteľ / organizátor Kredity 
   

 

Súčet kreditov 
Druh činnosti   Kredity 
1. ŠTUDIJNÁ A PEDAGOGICKO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 
A. Individuálne štúdium  
B. Absolvovanie predmetov z ponuky fakulty / fakúlt univerzity  
C. Vlastná pedagogická činnosť doktoranda  
2. TVORIVÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VEDY 
A. Publikačná činnosť 
B. Vedecko-výskumná činnosť 
SPOLU 

 
Požiadavky na postup do ďalšieho roka štúdia doktorand splnil – nesplnil. 
 

 
V Bratislave dňa ............................     ......................................... 
                  podpis školiteľa 
 
Za Referát vedy a doktorandského štúdia FiF UK skontroloval: 
 
Vyjadrenie dekan FiF UK: navrhuje sa pokračovanie v štúdiu – vylúčenie zo štúdia. 
 
 
V Bratislave dňa ............................      ........................................ 
                   podpis dekana  


