
ORGANIZÁCIA KREDITOVÉHO SPÔSOBU DOKTORANDSKÉHO 

ŠTÚDIA  

na Pedagogickej fakulte UK  
schválené Vedeckou radou Pedagogickej fakulty UK dňa 16.10.2015, účinné od akreditácie 

nových študijných programov doktorandského štúdia. 

 

Študijným obdobím je školský rok, ktorý sa delí na semestre. Štúdium sa skladá z troch častí: 

1. z časti študijnej (prednášky, semináre a samostatné štúdium),  

2. z časti vedeckej (vedecko-výskumná činnosť) a  

3. z časti pedagogickej (vyučovanie a príbuzné činnosti).  

 

Výkon doktoranda sa v každej z týchto činností hodnotí vopred stanoveným počtom kreditov 

a za absolvovanie prednášok a seminárov aj známkou.  

 

Kreditové požiadavky v rámci doktorandského štúdia  

 

 Aby doktorand získal akademický titul PhD., musí získať nasledovný počet kreditov  : 

      trojročný denný program a štvorročný externý program – 180 kreditov  

      štvorročný denný program a päťročný externý program – 240 kreditov   

 Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda   v dennej forme štúdia počas akademického 

roka sa považuje vykonanie činnosti, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.  

 Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda  v externej forme štúdia počas 

akademického roka sa považuje vykonanie činnosti, ktoré zodpovedajú pri štvorročnom 

študijnom programe  45 kreditom  a pri 5 ročnom študijnom programe 48 kreditom.    

 Z nich musí mať najmenej 40 kreditov za absolvovanie predmetov (prednášok alebo 

seminárov) ponúkaných fakultou doktorandom a minimálne 60 kreditov za publikačnú 

a vedeckú činnosť a umeleckú činnosť a za ukončenie časti dizertácie definovanej v 

individuálnom študijnom pláne. 

 Doktorand v dennej forme   štúdia  musí získať :  

 

 3 – ročné štúdium  4 –ročné  štúdium  

1. ročník  min.40 kr.  min. 40 kr.  

2. ročník  min. 40 kr.  min. 40 kr.  

3. ročník   Získať spolu min. 150 kr.  

(bez ODP)  

min. 40 kr.  

4. ročník   Získať spolu min. 210 kreditov 

 (bez ODP) 

Spolu  180 kreditov  240 kreditov  

 

 Doktorand v externej forme   štúdia  musí získať :  

 

 4 – ročné štúdium  5 –ročné  štúdium  

1. ročník  min. 30 kr.      min. 30 kr.   

2. ročník  min. 30 kr.   min. 30 kr.   

3. ročník  min. 30 kr.   min. 30 kr.   

4. ročník  získať spolu min. 150 kr.  

(bez ODP) 

min. 30 kr.   

5. ročník   Získať spolu min. 210 kreditov 

 (bez ODP) 

Spolu  180 kreditov  240 kreditov  
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 Ak požadovaný  počet  kreditov za daný akademický rok  študent nezíska, školiteľ v 

hodnotení za akademický rok navrhne vylúčiť doktoranda zo štúdia. 

 Na dizertačnú skúšku sa môže doktorand prihlásiť vtedy, keď získal minimálne 60 

kreditov, z toho  40  kreditov za štúdium.  
 

                                                Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku  

 

 3 – ročné štúdium  4  –ročné  štúdium  

Denné štúdium  najneskôr do 18 mesiacov  

(od začiatku štúdia)  

najneskôr do 24 mesiacov  

(od začiatku štúdia) 

 4 – ročné štúdium  5 ročné štúdium  

Externé štúdium  najneskôr do 24 mesiacov 

(od začiatku štúdia) 

najneskôr do 30  mesiacov 

(od začiatku štúdia) 

 

 Na obhajobu dizertačnej práce sa môže doktorand prihlásiť vtedy, keď získal minimálne 

150 kreditov (trojročnom dennom štúdiu a  v štvorročnom externom štúdiu), resp. 210 

kreditov (v štvorročnom dennom a v päťročnom externom štúdiu). Na obhajobu 

dizertačnej práce sa musí prihlásiť  najneskôr do troch rokov, resp. štyroch rokov štúdia od 

začiatku štúdia (doktorand v dennej forme štúdia) alebo do štyroch, resp. piatich rokov od 

začatia štúdia (doktorand v externej forme  štúdia).  

 

Doktorand môže získať niektoré kredity na inej fakulte vrátane zahraničnej (tzv. transfer 

kreditov), ak bol na ňu vyslaný v rámci plnenia svojho individuálneho študijného plánu a ak 

táto fakulta má kreditový systém štúdia. O priznaní týchto kreditov rozhoduje prodekan 

Pedagogickej fakulty UK. Doktorandovi sa odporúča, aby pred svojím vyslaním na inú 

fakultu konzultoval so svojím školiteľom a prodekanom Pedagogickej fakulty UK možnosť 

priznania kreditov. Ak doktorand  absolvuje prednášky alebo semináre na inej fakulte, k 

posúdeniu kreditov musí predložiť sylaby týchto prednášok alebo seminárov podpísané ich 

učiteľom. 

 

Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činnosti doktoranda 

Štúdium 

 Počet kreditov Poznámka 
absolvovanie kurzu z ponuky 

fakulty  pre  doktorandské 

štúdium (podľa akreditovaného 

študijného programu) 

3- 6 (za 12 hod. kurz) okrem kreditov získa za absolvovanie známku 

absolvovanie kurzu z ponuky inej 

fakulty 

podľa konkrétneho 

kreditového 

ohodnotenia  kurzu na 

inej fakulte 

okrem kreditov získa za absolvovanie známku 

absolvovanie kurzu z ponuky 

fakulty v rámci magisterského 

štúdia (ak ho neabsolvoval  

v rámci mgr. štúdia)  

podľa konkrétneho 

kreditového 

ohodnotenia  kurzu  

 

okrem kreditov získa za absolvovanie známku 

 

 

absolvovanie iných vzdelávacích 

aktivít na fakulte organizovaných 

pre doktorandov  

 

podľa konkrétneho 

kreditového 

ohodnotenia  
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ukončenie časti dizertácie 

definovanej v individuálnom 

študijnom pláne 

5 ukončenie časti dizertácie spravidla nazvanej 

Prehľad doterajšieho stavu problematiky alebo 

podobnej časti 

absolvovanie dizertačnej skúšky 20  

odovzdanie dizertačnej práce 

na obhajobu 

30  

 

 

Absolvovanie predmetu zapíše učiteľ do indexu. Podobne, ako je to pri magisterskom štúdiu, i tu bude študent 

hodnotený za určitý výkon alebo produkt. Známka za absolvovanie sa pohybuje na stupnici A – B – C – D – E – 

FX.  

Pri opakovaní predmetu (získaní známky FX) platia príslušné ustanovenia platného študijného poriadku.  

 

Vedecká,  publikačná  a umelecká činnosť     

 

uverejnenie vedeckej monografie 
1   

 

umelecké dielo, výkon alebo prezentácia
 
 

17 za AH (v zahraničí) 

13 za AH ( v domácom vydavateľstve)  

50 za  - závažné, individuálne, v zahraničí, 

väčšieho rozsahu v renomovaných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (ZZZ) 

45  - závažné individuálne v domácom prostredí, 

väčšieho rozsahu na renomovaných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (ZZY) 

 

uverejnenie odbornej knihy, príručky a pod. 
1  

 

umelecké dielo, výkon alebo prezentácia 

10 za AH ( v zahraničí) 

  7 za AH ( v domácom vydavateľstve)  

18 – ostatné, väčšieho rozsahu, individuálne, 

v zahraničí, v renomovaných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (XZZ) 

 

16 - ostatné, väčšieho rozsahu, individuálne, 

v domácom prostredí, v renomovaných 

inštitúciách a podujatiach, premiérovo uvedené 

(XZY) 

Uverejnenie vedeckej  štúdie  v časopise menší rozsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umelecké dielo, výkon alebo prezentácia 

50 (v zahraničnom karentovanom časopise ) 

40 (v domácom karentovanom časopise ) 

40 ( v zahraničných časopisoch evidovaných 

v Web of Science, Scopus)z 

30 ( v domácich časopisoch evidovaných v Web 

of Science, Scopus) zyy 

15 ( v ostatných zahraničných časopisoch) 

10 (v ostatných domácich časopisoch) 

 

50  - závažné, kolektívne, v zahraničí, väčšieho 

rozsahu v renomovaných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (ZYZ) 

 

40  - závažné, kolektívne v domácom prostredí 

väčšieho rozsahu v renomovaných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (ZYY) 

 

40 – závažné, individuálne, v zahraničí, väčšieho 

rozsahu v ostatných inštitúciách a podujatiach, 

premiérovo uvedené (ZZX) 

 

30  - závažné, individuálne, v domácom 

prostredí, väčšieho rozsahu v ostatných 

inštitúciách a podujatiach, premiérovo uvedené 

(ZZV) 
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15 –  závažné, kolektívne, väčšieho rozsahu, 

v zahraničí, v ostatných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (ZYX) 

 

10 – závažné, kolektívne, väčšieho rozsahu 

v domácom prostredí, v ostatných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (ZYV) 

 

uverejnenie vedeckej  štúdie  v zborníku  

 

umelecké dielo, výkon alebo prezentácia 

 12 ( v zahraničných zborníkoch ) 

 10  ( v domácich zborníkoch) 

40 – závažné, individuálne, menšieho rozsahu, v 

renomovaných inštitúciách a podujatiach, v 

zahraničí, premiérovo uvedené  (ZXZ) 

 

35 – závažné,  individuálne, menšieho rozsahu, v 

renomovaných inštitúciách a podujatiach, v 

domácom prostredí, premiérovo uvedené  (ZXY) 

publikované  vedeckých príspevky z konferencii  

 

umelecké dielo, výkon alebo prezentácia 

 12 ( zo zahraničných konferencii ) 

 10  ( z domácich konferencii ) 

 

15 – závažné, kolektívne, menšieho rozsahu, 

v zahraničí, v renomovaných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (ZVZ) 

 

10 – závažné, kolektívne, menšieho rozsahu, 

v domácom prostredí, v renomovaných 

inštitúciách a podujatiach, premiérovo uvedené 

(ZVY) 

odborné príspevky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umelecké dielo, výkon alebo prezentácia 

10 za AH ( zahraničné knižné 

publikácie) 

7 za AH ( domáce knižné publikácie,   skriptá, 

učebnice pre ZŠ a SŠ) 

 25  v zahraničnom karentovanom časopise ) 

  20  ( v domácom karentovanom časopise ) 

15 (v zahraničných časopisoch evidovaných 

v Web of Science, Scopus) 

10 (v domácich časopisoch evidovaných v Web 

of Science, Scopus) 

 ( v ostatných zahraničných časopisoch) 

 (v ostatných domácich časopisoch) 

 

35 – menej závažné, individuálne, väčšieho 

rozsahu, , v zahraničí, v renomovaných 

inštitúciách a podujatiach, premiérovo uvedené 

(YZZ) 

 

30 - menej závažné, individuálne, väčšieho 

rozsahu, , v domácom prostredí, v renomovaných 

inštitúciách a podujatiach, premiérovo uvedené 

(YZY) 

 

25 – menej závažné, individuálne, väčšieho 

rozsahu, v zahraničí, v ostatných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (YZX) 

 

20 - menej závažné, individuálne, väčšieho 

rozsahu, v domácom prostredí, v ostatných 

inštitúciách a podujatiach, premiérovo uvedené 

(YZV) 

 

20 - menej závažné, individuálne, menšieho 
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rozsahu, v zahraničí, v ostatných inštitúciách 

a podujatiach, premiérovo uvedené (YXZ) 

 

15 - menej závažné, individuálne, menšieho 

rozsahu, v domácom prostredí, v ostatných 

inštitúciách a podujatiach, premiérovo uvedené 

(YXY) 

recenzia  2 

referát na konferencii, sympóziu  
2 

 

 

 

10 (v zahraničí) 

 8 (doma )  

 

aktívna  účasť na konferencii mladých vedeckých 

pracovníkov  

 8 ( v zahraničí) 

  5 (doma ) 

postery z konferencii   8 ( poster v zahraničí) 

2 ( poster doma)  

vedenie workshopu na konferencii 5 ( uvedenie v programe ) 

referát na odbornom seminári katedry/fakulty 
2
 3 (uvedenie v zapisnici) 

získanie Grantu UK pre mladých vedeckých 

pracovníkov UK 

15  (pri spoluriešiteľstve podiel z 15 kr) 

získanie  ERAZMUS pobytu  15 (na základe potvrdenia hosťujúcej 

organizácie)  

účasť na riešení projektu KEGA, VEGA a pod. max. 15 za akademický rok ( uvedenie 

v personálnej matici) 

práca v organizačnom výbore konferencie 3 (uvedenie v organizačnom výbore konferencie)  

redakčná a editorská práca na fakultnej/katedrovej 

publikácii 

 6 (uvedenie v publikácií) 

za každú citáciu vlastnej práce ( nie autociácie )  4 ( v zahraničných vedeckých a odborných 

publikáciách)  

2 (v domácich vedeckých a odborných 

publikáciách) 

 
 

1. Pretože niekedy  trvá vydanie publikácie dlho, kredity možno dostať za zadanie publikácie do tlače.  Doktorand poskytne 

potvrdenie redakcie o prijatí príspevku. Ak publikácia vyjde neskôr tlačou,  doktorand už za ňu kredity nezíska. 

2. Ak referát vyjde tlačou, kredity zaň už nemožno žiadať. 

3. v prípade kolektívneho príspevku sa  započítava percentuálny podiel  

 

Študenti dennej formy  doktorandského štúdia  (ktorí spĺňajú  podmienku veku)  sú povinní v priebehu štúdia (okrem posledného ročníka 

štúdia) sa aktívne zapojiť do získania grantu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov ( Granty UK).    

 

Pedagogická činnosť 

 
vyučovanie na vysokej škole 2 za 1 hod/týždenne, avšak spolu nie 

viac ako 20 za semester 
len u denných doktorandov 

vytvorenie učebných pomôcok a 

študijných textov 

10 za 1 predmet len u denných doktorandov 

práca v poradni alebo príbuznom 

zariadení 

 

Max. 10 za semester  

( potvrdenie zariadenia)  
len u denných doktorandov 

vedenie práce prezentovanej  

na študentskej vedeckej odbornej 

a umeleckej činnosti  

 5 kreditov za každú prácu  len u denných študentov  
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vypracovanie posudku na 

bakalársku prácu  

3 za  jednu prácu  len u denných doktorandov  

vedenie záverečnej práce 

bakalárskeho štúdia 

10 za jednu prácu len u denných doktorandov 

 

 

Podmienky riadneho  ukončenia doktorandského štúdia :  
 získanie kreditov za úspešné absolvovanie  kurzov príslušného študijného programu (  

podľa špecifikácie  v danom študijnom programe – povinné, nepovinné), 

 získanie najmenej180 kreditov  (v 3 ročnom dennom a 4 ročnom externom ŠP) a min. 

240 kreditov ( v 4 ročnom dennom a 5 ročnom externom ŠP v predpísanej skladbe, 

 publikovanie  a evidovanie v EVIPUB-e (u denných doktorandov)  najmenej troch 

vedeckých prác  (kategória  A), z toho jedna práca v zahraničí v cudzom jazyku   

 úspešné vykonanie dizertačnej skúšky,  

 úspešná obhajoba dizertačnej práce. 

 

 

 


