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Pokyn dekana č. 01/2021 
 

ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FAKULTE 
BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ TUKE 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

Čl. 1 
 

ÚVOD 
 

Základné ustanovenia 
Účelom tohto pokynu dekana je upresnenie zásad doktorandského štúdia na Fakulte 
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len 
„FBERG“) a aplikácia príslušných ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o VŠ“) a aplikácia „Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia 
doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na 
Technickej univerzite v Košiciach“ (vnútorný predpis TUKE) v podmienkach fakulty. 

 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

Čl. 2 
 

KVALITATÍVNE KRITÉRIÁ NA ŠKOLITE ĽOV A DOKTORANDOV 
 

1. Kvalitatívne kritériá školite ľov 
Vypísať tému/y pre konkrétny akreditovaný doktorandský študijný program môžu 
schválení školitelia, ktorí v rámci fakulty musia spĺňať nasledovné kritériá: 

1) školiteľ s titulom „doc.“ musí spĺňať aktuálne platné „Kritériá na habilitácie 
docentov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej 
univerzity v Košiciach“, 

2) školiteľ s titulom „prof.“ musí spĺňať aktuálne platné „Kritériá na vymenúvanie 
profesorov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej 
univerzity v Košiciach“. 

 
Ak školiteľ nespĺňa niektoré z vyššie definovaných kritérií, nemôže vypísať tému/y pre 
doktorandské štúdium na príslušný akademický rok. 
 

 
2. Kvalitatívne kritériá doktorandov 

Doktorand počas svojho štúdia musí plniť a splniť nasledovné kritériá: 
1) o dizertačnú skúšku môže požiadať ten doktorand, ktorý má aspoň 10 kreditov 

za publikačnú činnosť, t.j. minimálne 1 akúkoľvek publikáciu, za ktorú doktorand 
získa potrebný počet kreditov, 

2) rozsah písomnej prípravy k dizertačnej skúške (tzv. „minimovky“) musí byť aspoň 
30 strán, pričom sa odporúča použitie šablóny pre záverečné práce na TUKE, 
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3) doktorand v dennej forme štúdia musí dizertačnú skúšku absolvovať do 1 roka 
od zahájenia štúdia, doktorand v externej forme štúdia musí dizertačnú skúšku 
absolvovať do 2 rokov od zahájenia štúdia, 

4) počas štúdia môže denný doktorand absolvovať pobyt na zahraničnej vysokej 
škole/výskumnej inštitúcii v rozsahu maximálne 1 semestra príslušného 
akademického roka. Ak sa takýto pobyt uskutoční tak, výstupom pobytu musí byť 
1 akákoľvek publikácia pripravená do tlače, 

5) doktorand počas svojho štúdia musí participovať na riešení projektu/ov 
pracoviska, 

6) o obhajobu dizertačnej práce môže požiadať ten doktorand, ktorý získal aspoň 
60 kreditov za publikačnú činnosť a plní minimálne kritériá definované 
v „Zásadách organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a 
zásady zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej 
univerzite v Košiciach“. 

 
 
 

TRETIA ČASŤ 
 

Čl. 3 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Ustanovenia 
(1) FBERG vytvára pre splnenie všetkých vyššie definovaných kritérií primerané 

podmienky. 
(2) Rozhodovanie o otázkach súvisiacich s doktorandským štúdiom na TUKE, ktoré 

nie sú vyslovene upravené v „Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia 
doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborových komisií doktorandského 
štúdia na Technickej univerzite v Košiciach“, sú v kompetencii dekana. 

(3) Tento pokyn dekana upravujúci organizáciu doktorandského štúdia na Fakulte 
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania dekanom fakulty. 

 
 
 
 
 
 
V Košiciach dňa 25.08.2021 
 
 
       Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. 
             dekan FBERG TUKE 


