
POSTUP PRE ŠTUDENTOV III:STUPŇA ŠTÚDIA (DOKTORANDSKÉHO) 

 

1. Študenti doktorandského štúdia vykonávajú svoju výskumnú činnosť formou  home 

office a sú povinní riadiť sa inštrukciami svojich školiteľov. 

2. Obhajoba minimovej práce u doktorandov bude prebiehať prostredníctvom 

videokonferenčného systému WEBEX.  

3. Postup odovzdania záverečných prác je rovnaký ako v prípade bakalárskych 

a diplomových prác. 

4. Obhajoby dizertačných prác prebehnú do konca mája 2020. Termín odovzdania 

dizertačných prác bol stanovený na 31.03.2020. 

5. Po tomto termíne budú prebiehať oponentské konania, aby do obhajob bolo všetko 

pripravené. Katedry oznámia do 04.05.2020 na Dekanát FEI termíny jednotlivých 

obhajob. Štipendium končiacich doktorandov bude vyplatené do 30.05.2020.  

6. Predseda odborovej komisie v spolupráci s hlavným garantom študijného programu a 

školiteľom zašlú v dňoch 4. - 6. 5.2020 na referát pre vedecko-výskumnú činnosť 

(RVVČaDŠ) FEI TUKE návrh odborovej komisie na zloženie skúšobnej komisie pre 

jednotlivé obhajoby DzP s dátumom, hodinou a celými menami, titulmi, e-mailovými 

adresami a pracoviskom (adresa) externých členov. Následne referát doručí e-mailové 

kontakty skúšobnej komisie administrátorovi videokonferenčného hovoru. 

7. Počas prípravy pred obhajobou DzP si doktorandi vysporiadajú svoje prípadné 

podlžnosti voči katedre a knižnici, resp. univerzite (napr. vypožičané knihy, technika, 

kľúče, atď.). Potvrdenie o dobe a absolvovaní štúdia bude vydané iba absolventovi, 

ktorý doloží doklad, že má všetko vysporiadané. 

8. Obhajoba dizertačnej práce (DzP) doktorandov bude prebiehať prostredníctvom 

videokonferencie. Študenti musia počas obhajob disponovať internetovým pripojením 

s audiovizuálnymi funkcionalitami. Študent musí na prihlásenie do videokonferenčného 

systému WEBEX použiť celé svoje meno a priezvisko (nie prezývku, resp. skratku) a 

je povinný všade uvádzať oficiálny e-mail TUKE. Odporúčame pripojiť sa do systému 

aspoň 10 minút pred obhajobou. 

9. Testovanie pripojenia do systému Webex bude umožnené doktorandom, aj skúšobnej 

komisii, cca týždeň pred obhajobou DzP. Informácie budú doktorandom zaslané na 

oficiálny e-mail TUKE. 

10. Finálne prezentácie musí študent nahrať minimálne 2 dni pred obhajobou. 

11. Verejná časť obhajoby dizertačnej práce bude prístupná pre verejnosť a link bude 

zverejnený pri ozname o konaní obhajoby dizertačnej práce na 

webe:  http://fei.tuke.sk/sk/veda-a-vyskum/obhajoby-dizertacnych-prac.  

12. Odovzdávanie diplomov a vysvedčení absolventom 3. stupňa štúdia sa uskutoční 

prostredníctvom rektorátneho pracoviska - referátu vedy, výskumu a doktorandského 

štúdia TUKE. Pracovníčka R TUKE bude absolventov písomne kontaktovať ohľadom 

preberania diplomov. 
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