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Individuálny študijný plán (IŠP) doktoranda externého štúdia 
 

Meno a priezvisko:  rod.:  

Narodený (á):  v:  rod. číslo:  

Trvalé bydlisko:  Telefón:  

Študijný odbor:  

Študijný program  

Forma štúdia EXTERNÁ 

Školiteľ:  

Téma dizertačnej práce: 
 

 

Začiatok štúdia:  Predpokladané absolvovanie štúdia:  

    

 

A) Študijný program  
Predmet  

 

Počet 

kreditov 

Plán 

(ročník / semester)  
 

Forma 

ukončenia 

(zápočet, skúška) 

Kontrola plnenia  

(dátum zapísania do 

systému MAIS) 

Odborný predmet 20 1/ZS Z  

Odborný predmet 20 2/ZS Z  

Predmet špecializácie 20 2/LS Z  

Odborný cudzí jazyk 1 2 1/ZS Z  

Odborný cudzí jazyk 2 8 2/ZS S  

Okruh otázok pre dizertačnú skúšku v rámci „súborného“ predmetu „Aktuálne vedecké poznatky vo 

vybranom segmente študijného odboru“1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Odporúčaný počet vedeckých okruhov otázok štátnicového „súborného“ predmetu je 9 - 12.  
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B) Vedecký program2    

Predmet  

(vedecká činnosť) 

Počet 

kreditov 

Plán 

(ročník / semester)  

 

Forma 

ukončenia 

(zápočet, skúška) 

Kontrola plnenia  

(dátum zapísania do 

systému MAIS) 

Vedecká činnosť 1** 26 1/LS (Z) Publikácie  

Vedecká činnosť 2** 18 3/ZS (Z) Publikácie  

Vedecká činnosť 3** 24 4/ZS (Z) Publikácie  

Vedecká činnosť 4** 24 4/LS (Z) Publikácie  

Vedecká činnosť 5** 28 5/ZS (Z) Publikácie  

**  Priznanie kreditov súvisí s hodnotením publikačnej činnosti. Kredity za publikačnú činnosť podľa jednotlivých kategórií publikácií sú v aktuálne platnom PD  

C) Štátne skúšky  

 Plán 
Počet kreditov Kontrola plnenia 

(dátum zapísania do 

systému MAIS) 

Dizertačný projekt 

(Dizertačná skúška) 

Do 36 mesiacov od začiatku štúdia 
(3/LS ) 

30  

Obhajoba dizertačnej práce 

(DzP) 

Najneskôr do 60 mesiacov od 

začiatku štúdia (5/LS) 
20  

  

D) Iná odborná činnosť  (možnosť potvrdenia, zmazania alebo doplnenia aktivít) 

Aktívna účasť na odb. seminároch katedry 

Študijný pobyt v zahraničí 

Účasť na konferencii SCYR každý akademický rok 

Ďalšie aktivity: do 30 mesiacov od začiatku štúdia odovzdá doktorand min. 1 príspevok v anglickom jazyku do 

fakultného časopisu AEI. 

 

Podmienkou pripustenia k obhajobe dizertačnej práce je publikovaný (aj prijatý do tlače) min. 1 článok z 

kategórie výstupu „A“ pre príslušnú oblasť výskumu. 

Nesplnenie úloh a termínov stanovených v IŠP môže byť dôvodom pre vylúčenie zo štúdia. 

IŠP schválený dňa: 

 Meno Podpis 

Predseda OK   

Vedúci školiaceho pracoviska prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.  

Školiteľ   

Doktorand   

 

                                                
2 Vedecký program doktoranda sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta 

k nemu. Je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti  doktoranda v oblasti vedy alebo techniky.  Súčasťou vedeckého programu je 

publikačná činnosť doktoranda a dizertačná práca. 


