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Úvod

 projekt

 komunita, tímová práca

 granty, manažment výskumu

 prezentovanie a publikovanie výsledkov

 pedagogická práca



Legislatíva

 zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. (najmä §54)

 študijný poriadok FiF UK (tretia časť)

 študijný plán študijného programu

https://www.autora.sk/zz/2002/131/
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf
https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/


Ľudia

 školiteľ/-ka

 vyučujúci/-a predmetov doktorandského štúdia

 vedúci/-a katedry

 rada študijného programu

 odborová rada

 predseda/-níčka

 tajomník/-čka



Podpora

 Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia

 PhDr. Ester Mateášiková, Ing. Andrea Ligačová

 Ústredná knižnica FiF UK (vzdialený prístup                         
k databázam!)

 Projektové centrum

 Dr. Juraj Halas, Mgr. Miroslava Mišičková

 Referát medzinárodných vzťahov

https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/
https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/
https://fphil.uniba.sk/projektove-centrum/
https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kontakty/


Tri zložky

študijná činnosť

1. predmety (treba absolvovať v prvej polovici štúdia                   
– do absolvovania dizertačnej skúšky)

 povinné predmety z ponuky domovskej katedry

 povinne voliteľné predmety – podľa výberu

 výberové predmety z ponuky domovskej katedry,   
iných katedier, celofakultná ponuka

2. samostatné štúdium

https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/dizertacna-skuska/


Tri zložky

 vedecká činnosť

 publikovanie výsledkov vedeckej práce (kategórie 
publikácií: A+ atď.; časopisy indexované v databázach: 
Current Contents Connect, Web of Science, SCOPUS)

 účasť na konferenciách, kongresoch atď. a „prednášky 
mimo vedeckých podujatí“

 účasť na vedeckých projektoch – ako spoluriešiteľ,       
ale aj ako hlavný riešiteľ (Granty UK pre doktorandov)

 počas celého doktorandského štúdia

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/veda/habilitacie_vymenuvania/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf
https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/


Tri zložky

 pedagogická činnosť

 vlastná pedagogická činnosť (vedúci katedier)

 vedenie bakalárskych záverečných prác (ohlásiť 
navrhované témy vedúcim katedier), posudky

 skriptá a učebnice

 počas celého doktorandského štúdia



Tri zložky



Záver

 oči otvorené a nepozerať len jedným smerom

 využiť čas; ísť von

 vedecká a pedagogická kariéra?

 intelektuál mení svet



Záver

 ďalšie informácie v tíme MS Teams „Doktorandi FiF UK“

 vopred ďakujeme za akékoľvek pripomienky a podnety                          
k doktorandskému štúdiu na FiF UK!

vladimir.zvara@uniba.sk, 0918 425188

https://teams.microsoft.com/l/team/19:bF-jAMYFcK3FpWJDFiSSB0RmT8lXCsmA8Hnkz2GDtzA1@thread.tacv2/conversations?groupId=3fc7fae1-effb-4aee-818f-a9d3b76eb1b4&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

