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Prílohy k Žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce 

Doktorand podáva dekanovi fakulty Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej 

práce v súlade s harmonogramom štúdia, ak získal počas štúdia minimálne 150 kreditov. 

Za úspešnú obhajobu získava 30 kreditov. Celkový počet na ukončenie doktorandského štúdia 

je minimálne 180 kreditov.   

 

Zoznam príloh: 

- dizertačná práca v písomnej forme v štyroch vytlačených exemplároch a v 

elektronickej forme vo formáte PDF, 
 

- autoreferát dizertačnej práce v slovenskom jazyku v rozsahu najviac 24 strán, v 

písomnej forme, vo formáte A5, v počte 20 ks a v elektronickej forme vo formáte 

PDF, 
 

- index so zapísanými kreditmi za všetky ročníky (aj za posledný), 
 

- podpísaný životopis, formát Europass, 
 

- zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných 

vedeckých prác a výkonov, ako aj ich ohlasov (v písomnej forme a v elektronickej 

forme vo formáte WORD) (nie vytlačené z knižnice), 
 

- „Licenčná zmluva o použití diela” – podpísaná doktorandom (identifikačné číslo práce 

= evidenčné číslo Vašej dizertačnej práce), 
 

- dokumenty vygenerované po vložení záverečnej práce do EZP: 

„Potvrdenie o odovzdaných súboroch“ – podpísané doktorandom 

„Licenčná zmluva o použití diela” – podpísaná doktorandom 

„Protokol o kontrole originality” – podpísaný školiteľom.  
 

- tabuľka s pridelením kreditov podľa knižnice za posledný ročník (v písomnej a v 

elektronickej forme), 
 

- písomný súhlas dekana, ak chce doktorand predložiť prácu v inom jazyku ako v 

slovenskom, 
 

- odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak 

doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom 

študijnom odbore doktorandského štúdia, 
 

- posudok školiteľa, ktorý obsahuje najmä hodnotenie prínosu doktoranda k získaniu 

nových poznatkov vo vede, možností ich využitia a pracovnú charakteristiku 

doktoranda, 
 

- návrh na vymenovanie oponentov na obhajobu dizertačnej práce, ktorý vypracuje 

školiteľ doktoranda,  
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- informáciu o absolvovaní pobytu v rámci programu ERASMUS (alebo iných 

programov) počas doktorandského štúdia (názov inštitúcie, termín pobytu, mesto, štát) 
 

- separáty publikovaných prác. 

 

 

 

Všetky informácie, ktoré sa týkajú dizertačnej práce a jej obhajoby, nájdete na stránke:  

http://www.fri.uniza.sk/stranka/obhajoba-dizertacnej-prace 

 

Všetky požadované dokumenty v elektronickej forme treba odoslať na e-mail: 

Dana.Krsakova@fri.uniza.sk 

 

 

Dôležité informácie: 

Názvy študijných programov a študijných odborov:  

– študijný program manažment študijný odbor ekonómia a manažment,  

– študijný program aplikovaná informatika študijný odbor informatika,  

– študijný program inteligentné informačné systémy študijný odbor informatika. 

 

Predsedovia pracovných skupín odborových komisií: 

- prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. – predsedníčka pracovnej skupiny odborovej 

komisie pre študijný odbor ekonómia a manažment  

- prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.  - predseda pracovnej skupiny odborovej komisie pre 

študijný odbor informatika.  

 

Licenčná zmluva o použití diela: 

- identifikačné číslo práce = evidenčné číslo Vašej dizertačnej práce, 

- číslo študijného odboru – nevypĺňajte. 
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