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V súvislosti s potrebou stanoviť porovnateľné a kontrolovateľné kritéria na prítomnosť 

všetkých študentov dennej formy doktorandského štúdia na  pracoviskách PdF UK 

stanovujem nasledovné podmienky: 

- prítomnosť na pracovisku je minimálne 20 hodín týždenne, ktoré sa rozdelia do

minimálne 3 pracovných dní,  ktoré na začiatku semestra  doktorand/ka oznámi po

konzultácii so zodpovednými pracovníkmi osobe, ktorá je zodpovedná  na pracovisku

za evidenciu dochádzky,

- doktorand/ka je povinný sa na pracovisku zapisovať a odpisovať spôsobom, ktorý je

zaužívaný pre všetkých pracovníkov daného pracoviska,

- v rámci týchto min. 3 pracovných dní má doktorand/ka povinnú výučbu (samostatnú,

pod supervíziou školiteľa, iného pedagogického alebo výskumného pracovníka

fakulty),   konzultačné hodiny, schôdzkové činnosti a ďalšie činnosti podľa pokynov

školiteľa, vedúceho katedry a riaditeľa ústavu,

- do týchto dní sa nepočíta deň, v ktorom majú doktorandi vyučovanie realizované

v súlade so schváleným akreditačným spisom a rozvrhom hodín pre doktoranda/ky,

- účasť doktoranda/ky na konferenciách, súťažiach, výskumných aktivitách,

prednáškach na iných fakultách (mimo Bratislavy) a iných podobných podujatiach sa

rieši prostredníctvom cestovného príkazu v dostatočnom časovom predstihu pred jeho

realizáciou, aj v prípade, že fakulta náklady nehradí (tzv. nulový cestovný príkaz),

a ráta sa ako 8 odpracovaných hodín za 1 deň,

- účasť na rozličných aktivitách v rámci  Bratislavy (konferencie, súťaže, výskumné

aktivity, konzultácie s odborníkmi, prednášky na iných fakultách, univerzitách,

štúdium odbornej a vedeckej literatúry), ak spadajú do pracovných dní, ktoré má byť

na pracovisku, oznamuje doktorand/ka vopred v dostatočnom časovom predstihu,

- v prípade potreby (štátne skúšky, prijímacie skúšky, organizácia a priebeh odborných

a vedeckých podujatí na pracovisku) môže vedúci pracovník, resp. školiteľ prikázať

doktorandovi  pracovať aj nad daný limit hodín,

- študenti končiaceho ročníka majú povinnosť byť na pracovisku len 15 hodín týždenne.
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