Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Vnútorný predpis č. 8/2020
Kreditové hodnotenie činností v doktorandskom štúdiu na
Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte

Ročník 2020

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“) v súlade s čl. 3 ods. 2 písm. c)
Vnútorného predpisu č. 5/2019 Organizačný poriadok FiF UK vydáva nasledujúcu smernicu, ktorou sa určuje
kreditové hodnotenie činností v doktorandskom štúdiu.
Čl. 1
Kreditový systém doktorandského štúdia
(1) Kreditový systém štúdia sa uplatňuje v dennej aj externej forme doktorandského štúdia.
(2) Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240 v prípade štvorročnej
štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme a päťročnej štandardnej dĺžky štúdia v externej forme. Do tohto počtu
sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce.
(3) Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v dennej forme štúdia počas akademického roka sa považuje
vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v externej
forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 48 kreditom.
(4) V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať
minimálne 40 kreditov. V externej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého
ďalšieho roka získať minimálne 30 kreditov. 1
(5) Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v dennej forme štúdia získať najneskôr do konca tretieho roka
a doktorand v externej forme štúdia najneskôr do konca štvrtého roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba
prerušenia štúdia doktoranda.
Čl. 2
Štruktúra kreditov
(1) Doktorand počas svojho štúdia získava kredity za:
a) predmety študijnej časti doktorandského štúdia,
b) samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, ktorá súvisí s témou dizertačnej práce,
c) ak ide o doktoranda v dennej forme štúdia, pedagogickú činnosť na UK alebo FiF UK, prípadne inú
praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia,
d) štátne skúšky.
(2) Činnosti uvedené v odseku 1 sú navzájom nezastupiteľné. Doktorand musí získať kredity v takej skladbe,
v akej to určuje študijný program, pričom je povinný získať najmenej:
a) 40 kreditov podľa ods. 1 písm. a),
b) 70 kreditov podľa ods. 1 písm. b),
c) 30 kreditov podľa ods. 1 písm. c), ak ide o doktoranda v dennej forme štúdia.
(3) Za činnosti uvedené v odseku 1 doktorand získava kredity podľa prílohy. Školiteľ môže kredity za činnosť
podľa ods. 1 písm. b) a c) nepriznať, ak nebola uskutočnená v dostatočnej kvalite.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 1. septembra 2020.
V Bratislave 29. júna 2020
…………………………………………
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
dekan FiF UK
Ďalšie podmienky pokračovania v doktorandskom štúdiu určuje čl. 28 ods. 3 vnútorného predpisu č. 5/2020 Študijný poriadok
FiF UK.
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Príloha
Študijná časť doktorandského štúdia

Kredity

Absolvovanie povinného predmetu (min. 3 predmety za štúdium)

8

Absolvovanie povinne voliteľného predmetu (min. 2 predmety)

6

Absolvovanie výberového predmetu 2

3

Individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa odporúčania školiteľa 3

5

Tvorivá činnosť v oblasti vedy a výskumu

Kredity

A4
Vedecká štúdia v zahraničnom indexovanom časopise / vedecká monografia v renomovanom
zahraničnom vydavateľstve
Spoluautorstvo vedeckej štúdie v zahraničnom indexovanom časopise / štúdia charakteru
vedeckej monografie v renomovanom zahraničnom vydavateľstve
Vedecká štúdia v domácom indexovanom časopise / monografia v domácom vydavateľstve
Spoluautorstvo vedeckej štúdie v domácom indexovanom časopise / štúdia charakteru vedeckej
monografie v domácom vydavateľstve

35
18
30
16

B5
Vedecká štúdia v zahraničnom neindexovanom časopise / Kapitola vo vedeckej monografii
v zahraničnom vydavateľstve
Spoluautorstvo vedeckej štúdie v zahraničnom neindexovanom časopise / spoluautorstvo
kapitoly zahraničnej monografie
Vedecká štúdia v domácom neindexovanom časopise / Kapitola vo vedeckej monografii
v domácom vydavateľstve
Spoluautorstvo vedeckej štúdie v domácom neindexovanom časopise / spoluautorstvo kapitoly
domácej monografie

25
13
15
8

C6
Odborný článok v zahraničnom indexovanom časopise

20

Spoluautorstvo odborného článku v zahraničnom indexovanom časopise

12

Odborný článok v domácom indexovanom časopise

15

Spoluautorstvo odborného článku v domácom indexovanom časopise

8

D7
Odborný článok v zahraničnom neindexovanom časopise

15

Ak si doktorand vyberie ako výberový predmet kurz z prvého (neodporúča sa) alebo druhého stupňa štúdia, ktorý pri svojom
doterajšom štúdiu neabsolvoval (a ktorý súvisí s témou jeho dizertačnej práce), dostane za jeho absolvovanie ten počet
kreditov, ktorý sa za daný predmet udeľuje študentom príslušného stupňa štúdia.
3 Maximálne dva razy za štúdium.
4 Indexovaným časopisom sa rozumie časopis zaradený do databáz Current Contents Connect, Web of Science alebo Scopus.
Do tejto kategórie patria publikácie ADC, ADD, ADM, ADN, AAA, AAB, ABA, ABB.
5 Neindexovaným časopisom sa rozumie časopis, ktorý nie je zaradený do žiadnej z databáz Current Contents Connect, Web
of Science a Scopus. Do tejto kategórie patria publikácie ADE, ADF, ABC, ABD.
6 Indexovaným časopisom sa rozumie časopis zaradený do databáz Current Contents Connect, Web of Science alebo Scopus.
Do tejto kategórie patria publikácie BDC, BDD.
7 Neindexovaným časopisom sa rozumie časopis, ktorý nie je zaradený do žiadnej z databáz Current Contents Connect, Web
of Science a Scopus. Do tejto kategórie patria publikácie BDE, BDF.
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Spoluautorstvo odborného článku v zahraničnom neindexovanom časopise

8

Odborný článok v domácom neindexovanom časopise

10

Spoluautorstvo odborného článku v domácom neindexovanom časopise

5

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí

15

Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii

10

Vedecká recenzia publikovaná v časopisoch kategórie ADC, ADE

8

Vedecká recenzia publikovaná v časopisoch kategórie ADD, ADF

6

E8
Vedecká štúdia v zahraničnom recenzovanom a konferenčnom zborníku

25

Spoluautorstvo vedeckej štúdie v zahraničnom recenzovanom a konferenčnom zborníku

13

Vedecká štúdia v domácom recenzovanom a konferenčnom zborníku

15

Spoluautorstvo vedeckej štúdie v domácom recenzovanom a konferenčnom zborníku

8

F9
Odborný článok v zahraničnom zborníku

15

Spoluautorstvo odborného článku v zahraničnom zborníku

8

Odborný článok v domácom zborníku

10

Spoluautorstvo odborného článku v domácom zborníku

5

G 10
Vedúci riešiteľ grantu pre mladých vedeckých pracovníkov

20

Spoluriešiteľ grantu pre mladých vedeckých pracovníkov

10

Spoluriešiteľ medzinárodného grantu

20

Členstvo v riešiteľskom tíme iného vedeckého projektu

10

H 11
Členstvo v organizačnom výbore medzinárodného vedeckého podujatia

4

Členstvo v organizačnom výbore domáceho vedeckého podujatia

2

I 12
Prednáška na vedeckom alebo odbornom seminári v rámci pracoviska 13

5

J 14
Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce

10

Do tejto kategórie patria publikácie AEC, AED, AFC, AFD.
Do tejto kategórie patria publikácie BEC, BED, BEE, BEF.
10 Do tejto kategórie patrí okrem grantov UK aktívne členstvo v riešiteľskom tíme grantov VEGA, KEGA, APVV
a v medzinárodných grantoch. Kredity možno priznať len vtedy, keď doktorand uskutočnil reálnu vedeckú činnosť v rámci
grantu.
11 Do tejto kategórie patrí aktívna práca v organizačných výboroch alebo štáboch domácich a medzinárodných vedeckých
podujatí vyplývajúca z oficiálneho členstva v danom organizačnom útvare.
12 Do tejto kategórie patria prednášky uvedeného charakteru vrátane prednášok na iných odborných alebo vedeckých
pracoviskách, pričom každá takáto prednáška sa zaratúva ako samostatný predmet.
13 Za túto činnosť možno udeliť maximálne 10 kreditov za rok. Prednáška nesmie byť spojená so študijnou alebo pedagogickou
zložkou doktorandovho štúdia (napr. súčasť doktorandského seminára).
14 Do tejto kategórie patrí ukončenie vopred definovanej etapy vlastnej výskumnej práce doktoranda, ktoré bolo uvedené ako
samostatný predmet v jeho individuálnom študijnom pláne, pričom za celé štúdium sú možné iba 2 takéto predmety.
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Pedagogická činnosť
Autorstvo učebných textov 15
Autorstvo učebných

Kredity
14

pomôcok 16

10

Spoluautorstvo učebných textov

7

Spoluautorstvo učebných pomôcok

5

Vlastná pedagogická činnosť doktoranda – vedenie seminára (1, 2, 3 ...)

10

Vlastná pedagogická činnosť doktoranda – vedenie cvičenia (1, 2, 3 ...)

7

Vypracovanie posudku na záverečnú bakalársku prácu (1, 2, 3 ...)

3

Vedenie práce prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii (1, 2, 3 ...)

5

Vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia (1, 2, 3 ...)

10

Štátne skúšky

Kredity

Dizertačná skúška

20

Záverečná štátna skúška – obhajoba dizertačnej práce (P)

30

Učebným textom sa rozumie napríklad text nahrádzajúci vysokoškolskú učebnicu k danému predmetu, resp. jej časť, ktorá
je k dispozícii študentom a nebola uverejnená štandardným spôsobom v periodickej alebo neperiodickej publikácii, prípadne
aj publikovaný text podobného charakteru, ak zaň doktorand nezíska kredity v rámci činností spadajúcich do oblasti vedy.
Učebné texty musia byť verejne dostupné (v tlačenej alebo v elektronickej podobe).
16 Učebnou pomôckou sa rozumie napríklad čítanka študijných textov vybraných k prednáške, semináru alebo cvičeniu.
Učebné pomôcky musia byť verejne dostupné (v tlačenej alebo v elektronickej podobe).
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