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PREHĽAD AKTIVITY A POČET ZÍSKANÝCH KREDITOV

D I Z E R T A Č N Á    S K Ú Š K A
 
Meno, priezvisko, titul

Študijný program

Študijný odbor (kód odboru)

Nástup na doktorandské štúdium

Ročník

Denná/Externá forma 

Školiteľ

Školiteľ - špecialista

Akademický rok /hodnotené obdobie




študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť

Činnosť
Stanovenékredity
Pridelené
kredity
absolvovanie povinného predmetu 
5 – 10

absolvovanie voliteľného predmetu z ponuky fakúlt univerzity
X

účasť na brainstormingových stretnutiach a okrúhlych stoloch doktorandov 

1 - 2

individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa odporúčania školiteľa
5 - 10

autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok a textov
6 – 15

vlastná pedagogická činnosť doktoranda
10 – 20

vypracovanie posudku na diplomovú prácu alebo záverečnú bakalársku prácu

4

vedenie práce, prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii
5 - 7

absolvovanie dizertačnej skúšky
20

liečebno-preventívna činnosť
10



tvorivá činnosť v oblasti vedy

Činnosť
Stanovené
kredity
Pridelené
kredity
publikácia v karentovanom časopise1 alebo v časopise s IF ˃0,51
30 - 35

Publikácia v časopisoch registrovaných a v iných medzinárodných databázach alebo v 1 časopise s IF ˂0,51

25 - 30

publikácia v  zahraničnom časopise alebo recenzovanom zahraničnom zborníku1

20 –30

publikácia v domácom vedeckom časopise alebo recenzovanom zborníku1
15 - 20

aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2
15 – 20

publikácia v domácom vedeckom časopise alebo recenzovanom zborníku 1

12 – 25

aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (článok v zborníku, rozšírený abstrakt, abstrakt, samostatne, spoluautorstvo)

10 – 15

získanie „Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ 3
10 - 20

účasť na riešení vedeckého projektu (spoluriešiteľ)
3 – 15

aktívna účasť na konferencii mladých vedeckých pracovníkov
6 – 10

prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska alebo odbornej spoločnosti bez abstraktu

3 – 6

ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce
5 – 10

za každú citáciu (rozlišovať domáce, zahraničné, SCI)
2 – 4

iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie  a pod.)

6 – 8




Počet pridelených kreditov od nástupu na doktorandské štúdium do termínu odovzdania prihlášky a písomnej časti k dizertačnej skúške





Dátum: ……………………………			……………………………………………....
									  podpis doktoranda



Vyjadrenie školiteľa: 





																			            ……….……………………………………
									        podpis školiteľa 









Poznámka: Dokladovať prílohy za hodnotené obdobie

