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KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Smernica č. 4/2017

PRAVIDLÁ NA SCHVAĽOVANIE ŠKOLITEĽOV V DOKTORANDSKÝCH
ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej PF KU) v zmysle ustanovení §
47d a § 12 ods. 1 písm. d) a v súlade s ustanovením § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. Z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu,
ktorou sa upravujú pravidlá na schvaľovanie školiteľov v doktorandských študijných programoch na
PF KU v Ružomberku.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Funkciu školiteľa na doktorandskom štúdiu môže vykonávať vysokoškolský učiteľ alebo výskumný
zamestnanec PF KU, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Článku 2.
(2) Podmienkou vykonávania funkcie školiteľa je jeho schválenie vedeckou radou PF KU.
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Článok 2
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie školiteľa
(1) Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie školiteľa pre študijný program doktorandského
štúdia
a) v prípade vysokoškolského učiteľa je vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent,
b) v prípade výskumného zamestnanca dosiahnutie vedeckého kvalifikačného stupňa I alebo
IIa.
c) v špecifických prípadoch môžu byť školiteľmi i vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci
s titulom PhD. alebo s ekvivalentmi tohto titulu, ktorí spĺňajú kvalitatívne a scientometrické
kritériá na daný výkon. Posúdenie sa uskutočňuje v odborovej komisii a vo Vedeckej rade PF
KU na základe vedecko-pedagogickej charakteristiky schvaľovaného.
(2) Dostatočným kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie školiteľa podľa ods. (1) môže byť
vedecká hodnosť doktor vied (DrSc.) alebo ekvivalent tohto titulu v odbore, resp. príbuznom
odbore s realizovaným doktorandským študijným programom.

Článok 3
Ďalšie predpoklady na výkon funkcie školiteľa
(1) Okrem kvalifikačných predpokladov podľa Článku 2 sa pri schvaľovaní školiteľa posudzuje
najmä:
a)
b)
c)
d)
e)

pedagogická činnosť,
vedecko-výskumná činnosť,
publikačná činnosť,
aktívne pôsobenie v oblasti študijného odboru v posledných 5 rokoch,
ďalšie relevantné skutočnosti.

(2) Predpokladom na vykonávanie školiteľa je aktívna práca v odbore, alebo v príbuznom
odbore, v ktorom bude pôsobiť ako školiteľ.
(3) Školiteľ nesmie školiť súčasne viac ako piatich doktorandov.
(4) Dĺžka pedagogickej alebo vedeckej praxe školiteľa musí byť najmenej 5 rokov.
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Článok 4
Postup schvaľovania
(1) Návrh na schválenie školiteľa predkladá vedeckej rade fakulty dekan.
(2) Návrh na schválenie školiteľa – špecialistu predkladá vedeckej rade dekan na základe
odporúčania príslušnej odborovej komisie.
(3) Školiteľa a školiteľa – špecialistu menuje dekan po schválení vedeckou radou fakulty.

Článok 5
Osobitné ustanovenia
(1) Povinnosťou školiteľa je minimálne raz za 3 roky vypísať tému dizertačnej práce, ktorú fakulta
ponúkne záujemcom o doktorandské štúdium.
(2) Školiteľ raz ročne zhodnotí štúdium a výsledky doktorandov, ktorých vedie s návrhom na
pokračovanie alebo zrušenie štúdia doktoranda.
(3) Zoznam schválených školiteľov je súčasťou dokumentácie akreditovaného študijného
programu doktorandského štúdia.
(4) Školiteľ sa schvaľuje na 5 rokov a môže sa schváliť aj opakovane.
(5) Pokiaľ v priebehu štúdia nastanú skutočnosti, ktoré odborová komisia a dekan/dekanka
vnímajú ako skutočnosti nevyhovujúce plneniu školiteľskej úlohy (dlhodobá neprítomnosť,
odchod z pracovného pomeru a pod.), alebo v prípade úmrtia školiteľa, dekan na návrh
príslušnej odborovej komisie určí doktorandovi iného školiteľa tak, aby zmenou školiteľa
nedošlo k poškodeniu na strane študenta.
(6) Zoznam schválených školiteľov, nimi vedených študentov, spolu s témami ich dizertačných
prác, je zverejnený na webovej stránke fakulty.
(7) Doktorand má jedného školiteľa s výnimkou prípadov, keď doktorand vykonáva časť svojho
štúdia so schválením fakulty na zahraničnej vzdelávacej/výskumnej inštitúcii, na ktorej môže
mať tiež iba jedného školiteľa z danej zahraničnej inštitúcie.
(8) Počas prerušenia štúdia doktoranda je prerušený aj výkon funkcie jeho školiteľa.
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Článok 6
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Školitelia vymenovaní pred začiatkom platnosti týchto pravidiel dokončia svoje poverenie viesť
už priradených doktorandov a úlohy s tým spojené podľa doterajších predpisov (§ 109 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z. z.).
(2) Školiteľom doteraz vymenovaným dekanom bez časového obmedzenia končí platnosť
menovania v zmysle aktuálne platných pravidiel 31. augusta 2018.
(3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 31.08.2017.

V Ružomberku 31.08.2017

PaedDr. Peter Krška, PhD.
Dekan PF KU v Ružomberku

