D O D A T O K č. 3
k Smernici č. 110
ŠTUDIJNÝ PORIADOK PRE TRETÍ STUPEŇ
VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA
NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE V ŽILINE

Spracovateľ: oddelenie pre vedu a výskum

Žilina, november 2020

Článok I
Smernica č. 110 Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej
univerzite v Žiline v znení dodatkov sa mení dodatkom č. 3 nasledovne:
1.

V úvode smernice sa dopĺňajú dve vety, ustanovujúce legislatívny rámec vnútorného
predpisu a jeho určenie, ktoré znejú:
„Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite
v Žiline v znení dodatkov je podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vnútorným predpisom Žilinskej univerzity v Žiline a obsahuje pravidlá štúdia
doktorandských študijných programov uskutočňovaných na Žilinskej univerzite v Žiline.
Je záväzný pre všetkých študentov doktorandského štúdia, vysokoškolských učiteľov
a iných zamestnancov, ktorí na Žilinskej univerzite v Žiline študujú alebo štúdium riadia
a zabezpečujú.“

2.

V celom texte smernice sa za slová „odborová komisia“ vo všetkých tvaroch vkladá
čiarka a slová „resp. pracovná skupina“ vo všetkých tvaroch.

3.

V celom texte smernice sa za slová „predseda odborovej komisie“ vo všetkých tvaroch
vkladá čiarka a slová „resp. predseda pracovnej skupiny“ vo všetkých tvaroch.

4.

V odkazoch pod čiarou k Čl. 1 sa z odkazu 3) vypúšťajú slová „a § 83 ods. 1 Z o VŠ“.

5.

V Čl. 1 sa v ods. 5 dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Poskytovanie štipendia dennému
doktorandovi sa končí najneskôr mesiacom skončenia štúdia.“

6.

V Čl. 1 v ods. 10 sa za slová „pracovná skupina“ vkladajú slová „zriadená pre jeden
alebo viacero študijných programov4c)“. Odkaz pod čiarou 4c) znie: „Metodické
usmernenie č. 7/2020 Pôsobenie odborových komisií doktorandského štúdia na UNIZA“.

7.

V Čl. 2 sa v ods. 5 za slovo „štúdium“ vkladá čiarka a slová “ktorú môže doručiť
písomne alebo elektronicky podľa pokynov školiaceho pracoviska,“.

8.

V Čl. 2 sa v ods. 5 znenie písmena a) nahrádza novým textom, ktorý znie: „meno
a priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, miesto
trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo študenta; telefónne číslo a adresu
elektronickej pošty, ak ich študent uvedie; u cudzinca aj miesto pobytu v Slovenskej
republike,“

9.

V Čl. 2 sa v ods. 8 na konci textu vkladajú dve vety, ktoré znejú: „Najmenej jeden člen
komisie musí mať vedecko-pedagogický titul profesor alebo vedeckú hodnosť doktor
vied alebo musí byť výskumným pracovníkom s priznaným vedeckým kvalifikačným
stupňom I. Ďalšími členmi môžu byť docenti alebo výskumní pracovníci s priznaným
vedeckým kvalifikačným stupňom IIa.“

10. V Čl. 2 sa v ods. 11 na začiatok druhej vety vkladá slovo „Prijímacia“; pôvodné úvodné
slovo „Komisia“ sa napíše s malým písmenom „k“.
11. V Čl. 2 sa v ods. 14 v prvej vete vypúšťajú slová „alebo v príbuznom študijnom odbore“.
12. V Čl. 3 sa v ods. 1 na konci textu dopĺňa nová veta, ktorá znie: „Individuálny študijný
plán musí byť zostavený tak, aby jeho absolvovaním doktorand splnil podmienky na
riadne skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia daného študijného programu.“.
13. V Čl. 4 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie:

2

„Neprítomnosť doktoranda na mieste svojho pôsobenia bez predchádzajúceho súhlasu
školiteľa a vedúceho katedry/vedúceho súčasti UNIZA, príp. bez dokladu
preukazujúceho ospravedlniteľný dôvod neprítomnosti (choroba a pod.), sa považuje za
porušenie tohto študijného poriadku a bude posudzované ako disciplinárny priestupok,
ktorý môže byť dôvodom na vylúčenie zo štúdia8b).“
14. V Čl. 5 sa v ods. 1 slová „vo všetkých“ nahrádzajú slovami „v oboch“.
15. V Čl. 5 sa v ods. 3 písm. d) slovo „publikácie“ nahrádza textom „publikovanie
s dôrazom na výstupy v impaktovaných časopisoch, zaradených v medzinárodných
indexovaných databázach“.
16. V Čl. 5 sa v ods. 3 písm. c) vypúšťa slovo „maximálnom“ a za slovo „rozsahu“ sa vkladá
slovo „najviac“.
17. V Čl. 5 sa v ods. 10 za slovo „uvedie“ vkladajú slová „ich tiež“.
18. V Čl. 6 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
„(3) Školiteľov pre daný študijný odbor na fakulte vymenúva a odvoláva dekan fakulty, na
celouniverzitnom pracovisku rektor.“, pôvodný ods. 3 sa označuje ako ods. 4.
19. V Čl. 6 ods. 4 písm. b) znie: „v súčinnosti s doktorandom zostavuje jeho individuálny
študijný plán a predkladá ho na schválenie odborovej komisii, resp. pracovnej skupine
alebo SOK,“
20. V Čl. 6 sa za ods. 4 vkladá nový ods. 5, ktorý znie:
„(5) Počet doktorandov (denných a externých spolu), ktorých vedie školiteľ súčasne, nie
je spravidla väčší ako päť. Viac doktorandov je prípustných v prípade, ak ide
o končiacich doktorandov v nadštandardnej dĺžke štúdia.
21. V Čl. 7 sa v ods. 4 v prvej vete za slovo „predmetov,“ vkladá text „vrátane odborného
cudzieho jazyka v rozsahu dvoch semestrov,“.
22. V Čl. 7 sa za ods. 5 vkladajú tri nové odseky, ktoré znejú:
„(6) Neoddeliteľnou súčasťou aktivít doktoranda, predpísaných v študijnom pláne, je
aktívna účasť doktoranda na medzinárodných konferenciách, najmä indexovaných
v medzinárodných databázach (WOS, SCOPUS) a publikovanie vo vedeckých
časopisoch. Odporúča sa zaradiť do študijného plánu doktoranda povinnosť publikovať
aspoň v jednom impaktovanom časopise, ktorý má priradený kvartil vo WOS.
(7) Spravidla neoddeliteľnou súčasťou aktivít doktoranda v dennej forme štúdia,
predpísaných v študijnom pláne, je aktívna účasť doktoranda na zahraničnom pobyte na
partnerskom pracovisku školiaceho pracoviska doktoranda. Odporúča sa zaradiť do
študijného plánu doktoranda absolvovanie zahraničného pobytu v trvaní minimálne
dvoch mesiacov, resp. jedného semestra.
(8) Ak doktorand v dennej alebo externej forme doktorandského štúdia v priebehu
akademického roka hrubým spôsobom zanedbáva povinnosti vyplývajúce
z individuálneho študijného plánu, môže dekan fakulty/v prípade celouniverzitného
pracoviska rektor na základe návrhu školiteľa po súhlase odborovej komisie, resp.
pracovnej skupiny alebo SOK vylúčiť doktoranda z doktorandského štúdia (§ 66 ods. 1
písm. c) Z o VŠ), pričom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudne právoplatnosť
dňom doručenia, resp. dňom vrátenia zásielky poštou (§ 66 ods. 2 Z o VŠ).“
23. V Čl. 9 sa v ods. 1 slovo „najneskôr“ nahrádza slovom „spravidla“.
24. V Čl. 9 sa v ods. 1 slovo „18“ nahrádza slovom „12“ a za slová „12 mesiacov“ sa vkladá
čiarka a text „najneskôr však do 18 mesiacov“.
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25. V Čl. 9 sa v ods. 1 vypúšťa posledná veta.
26. V Čl. 9 sa v ods. 3 slovo „menuje“ nahrádza slovom „vymenúva“.
27. V Čl. 9 sa v ods. 3 na konci textu dopĺňa text „a nemá s ním spoločné publikácie“.
28. V Čl. 9 sa v ods. 4 v druhej vete slová „po súhlase“ nahrádzajú slovami „so súhlasom“.
29. V Čl. 9 sa v ods. 4 v druhej vete za slovo „skupiny“ dopĺňajú slová „alebo SOK“.
30. V Čl. 9 v ods. 6 v štvrtej vete sa slová „minimálne polovicu“ nahrádzajú slovami
„nadpolovičnú väčšinu“.
31. V Čl. 9 sa v ods. 6 vypúšťa posledná veta.
32. V Čl. 9 sa v ods. 8 za slovo „úpravu“ vkladajú slová „téz a“.
33. V Čl. 9 sa v ods. 9 za slovo „skúšky“ vkladajú slová „a je verejná“.
34. V Čl. 9 sa za ods. 11 vkladajú dva nové odseky, ktoré znejú:
„(12) Verejná časť dizertačnej skúšky sa považuje za verejnú aj vtedy, ak
fakulta/celouniverzitné pracovisko zabezpečí jej verejný priamy prenos, resp. v čase
krízovej situácie zabezpečí jej zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v
priestoroch fakulty/celouniverzitného pracoviska počas troch mesiacov od skončenia
krízovej situácie.
(13) V čase krízovej situácie možno vykonať dizertačnú skúšku prostredníctvom
videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez
fyzickej prítomnosti.“
35. V odkaze pod čiarou
„UNIZA“.

9c)

k Čl. 10 a 11 sa slová „ŽU v Žiline“ nahrádzajú slovom

36. V Čl. 12 sa v ods. 2 za slovo „A5“ vkladá čiarka a slová „pričom jeho rozsah je spravidla
20 - 30 strán“.
37. V Čl. 12 sa za ods. 4 vkladá nový ods. 5, ktorý znie:
„(5) So súhlasom predsedu odborovej komisie, resp. predsedu pracovnej skupiny alebo
SOK môže byť autoreferát predložený v elektronickej forme.“
38. V Čl. 13 sa v ods. 9 za slovo „neverejnú“ vkladá text „(pozri Čl. 15, ods. 4)“.
39. V Čl. 14 sa v ods. 7 písm. d) za slovo „prináša“ vkladajú slová „a kde boli publikované“.
40. V Čl. 15 ods. 4 sa na konci textu vkladá bodkočiarka a text „a to vtedy, ak by jej verejná
obhajoba ohrozila tajomstvo chránené osobitným zákonom“.
41. V Čl. 15 ods. 9 v druhej vete sa slová „minimálne polovicu“ nahrádzajú slovami
„nadpolovičnú väčšinu“.
42. V Čl. 15 sa za ods. 14 vkladajú dva nové odseky, ktoré znejú:
„(15) Verejná časť obhajoby dizertačnej práce sa považuje za verejnú aj vtedy, ak
fakulta/celouniverzitné pracovisko zabezpečí jej verejný priamy prenos, resp. v čase
krízovej situácie zabezpečí jej zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie
v priestoroch fakulty/celouniverzitného pracoviska počas troch mesiacov od skončenia
krízovej situácie.
(16) V čase krízovej situácie možno vykonať obhajobu dizertačnej práce prostredníctvom
videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez
fyzickej prítomnosti.“
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43. V Čl. 17 ods. 2 sa na konci textu vkladá veta, ktorá znie: „V čase krízovej situácie je
možné doklady odovzdať náhradným spôsobom.“
44. V Čl. 18 sa ods. 1 nahrádza novým znením:
„(1) Zmenu študijného programu v študijnom odbore, školiteľa alebo školiaceho
pracoviska v rámci UNIZA možno uskutočniť počas doktorandského štúdia v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa tým vytvoria priaznivejšie podmienky na štúdium
študijného programu doktoranda.“
45. V Čl. 19 ods. 1 sa za slová „doktorandského štúdia“ vkladajú slová „(aj opakovane)“.
46. V Čl. 19 ods. 1 sa na konci textu vkladá veta, ktorá znie: „K žiadosti doktoranda
o prerušenie štúdia sa vyjadruje školiteľ.“
47. V Čl. 20 ods. 2 sa za slovo „skupinu“ vkladá text „pre jeden alebo viac študijných
programov“.
Článok II
1. Ustanovenia smernice, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti
v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte Žilinskej
univerzity v Žiline a účinnosť dňom jeho zverejnenia.
V Žiline 30. novembra 2020

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor UNIZA

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA
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