ŠTUDIJNÝ PORIADOK KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA
DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
NA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE UK V MARTINE
Článok 1
Základné ustanovenie
Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na
kreditovom systéme. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov a umožňuje
hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu a výsledky
jeho práce.

Článok 2
Kreditový systém a hodnotenie študijných výsledkov
1) Kredit je jednotkou pracovného zaťaženia doktoranda, definovaný analogicky ako v
bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu.
2) Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda počas akademického roka sa považuje
vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
3) Doktorand získava kredity za tieto činnosti:
a) študijná časť (špecializované doktorandské prednášky a semináre,
absolvovanie zahraničného študijného pobytu). Doktorand má možnosť
zapísať si aj doplnkové predmety zo študijných programov fakulty, ak
ich neabsolvoval v predchádzajúcom stupni štúdia. Študijná časť končí
absolvovaním dizertačnej skúšky.
b) samostatná tvorivá vedecká činnosť,
c) výkon pedagogickej činnosti na fakulte a liečebno-preventívnej činnosti,
d) vypracovanie dizertačnej práce.
Činnosti uvedené v odseku 3 sú navzájom nezastupiteľné. Doktorand je povinný
získať počas štúdia minimálne 40 kreditov za absolvovanie študijnej časti (a) a 40
kreditov za samostatnú tvorivú vedeckú činnosť (b). Počty kreditov za jednotlivé
činnosti sú uvedené v prílohe.
4) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom pracovisku, započítavajú sa
kredity získané na tomto pracovisku v plnom rozsahu, ak bol na toto pracovisko
vyslaný plniť svoj študijný program a ak sú kreditové systémy vysielajúceho a
prijímajúceho pracoviska kompatibilné (transfer kreditov).
5) Ak dôjde k zmene školiaceho pracoviska, zmene formy štúdia, k zmene študijného
programu, doktorandovi možno uznať dovtedy získané kredity, ak je to v súlade
s jeho novým študijným plánom.
6) Doktorandovi z pracoviska, kde nebol zavedený kreditový systém štúdia je možné
prideliť adekvátny počet kreditov podľa systému nového školiaceho pracoviska
(priznanie kreditov). Nové školiace pracovisko môže doktorandovi v prípade potreby
predpísať povinnosť získať doplňujúce kredity za činnosti, ktoré požaduje, napr. za
absolvovanie diferenčných predmetov, ukončených skúškou.

7) O transfere alebo priznaní kreditov, po vyjadrení odborovej komisie, rozhoduje
dekan.
8) V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand získať pre postup z prvého
do druhého roka štúdia minimálne 40 kreditov a pre postup z druhého do tretieho roka
štúdia minimálne 40 kreditov za akademický rok pri zohľadnení odporúčanej
štruktúry kreditov. V externej forme doktorandského štúdia musí získať doktorand
v prvých troch rokoch štúdia minimálne 30 kreditov za každý akademický rok. Pri
nesplnení tejto podmienky školiteľ v ročnom hodnotení podá návrh dekanovi na
vylúčenie doktoranda zo štúdia.
9) Doktorand sa môže prihlásiť na dizertačnú skúšku (v dennej forme spravidla do 18
mesiacov, v externej forme do 3 rokov) len ak má zhromaždených najmenej 60
kreditov a najskôr po tom, ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské
štúdium. Doktorand získa za úspešne absolvovanú dizertačnú skúšku 20 kreditov.
10) Po tom, ako doktorand získa počas svojho štúdia 150 kreditov a po odporúčaní
školiteľa prijať dizertačnú prácu doktoranda na obhajobu, môže požiadať o povolenie
jej obhajoby. Ak bola dizertačná práca prijatá k obhajobe, získa doktorand 30
kreditov. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme je
povinný počas štúdia získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia
jeho dizertačnej práce.
Článok 3
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Podľa tohto Študijného poriadku sa organizuje a riadi štúdium študentov
doktorandského štúdia prijatých podľa § 109 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Ruší sa Študijný poriadok schválený Vedeckou radou JLF UK dňa 14. novembra
2002.
3) Tento Študijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej
rade JLF UK v Martine dňa 4. apríla 2008.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
dekan JLF UK v Martine

Príloha k Študijnému poriadku kreditového systému štúdia
doktorandského študijného programu

Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda
(príklady činností a rozsah kreditov)
1) študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť
Činnosť
absolvovanie povinného predmetu
absolvovanie voliteľného predmetu z ponuky fakúlt univerzity
individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa odporúčania školiteľa
autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok a textov
vlastná pedagogická činnosť doktoranda
vypracovanie posudku na diplomovú prácu alebo záverečnú bakalársku prácu
vedenie práce, prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii
vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia
absolvovanie dizertačnej skúšky
liečebno-preventívna činnosť

kredity
5 – 10
X
5 – 10
6 – 15
10 – 20
4
5-7
10
20
10

2) tvorivá činnosť v oblasti vedy
Činnosť
publikácia v karentovanom časopise 1
publikácia v zahraničnom časopise alebo recenzovanom zahr. zborníku 1
aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2
publikácia v domácom vedeckom časopise alebo recenzovanom zborníku 1
aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (článok v zborníku,
rozšírený abstrakt, abstrakt, samostatne, spoluautorstvo)
získanie „Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ 3
účasť na riešení vedeckého projektu (spoluriešiteľ)
aktívna účasť na konferencii mladých vedeckých pracovníkov
iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie a pod.)
prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska
ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce
za každú citáciu (rozlišovať domáce, zahraničné, SCI)

kredity
30 - 35
20 –30
15 – 20
12 – 25
10 – 15
15
3 – 15
6 – 10
6–8
3–6
5 – 10
2 – 10

_________________________________________________________________________
X – Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte
1
– Počet kreditov prideliť podľa kvality časopisu, jeho impaktu a autorského podielu
2
– Ústna prezentácia / poster / publikovaný abstrakt
3
– Týka sa len doktorandov univerzity v dennej forme a zamestnancov univerzity
v externej forme štúdia

