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Metodické usmernenie 
k ustanoveniam čl. 17 Študijného poriadku Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení Dodatku č.1 

V súvislosti so znením Študijného poriadku Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý nadobudol účinnosť 1. 
septembra 2014 a bol doplnený dodatkom č. 1 účinným od 1.9.2017 a dodatkom č. 2 

účinným od 20.7.2020 (ďalej len „študijný poriadok FCHPT STU“) a v súvislosti so 
zmenou kategorizácie výstupov tvorivej činnosti Slovenskou akreditačnou agentúrou 
pre vysoké školstvo a nadobudnutím platnosti Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397  o centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti 

 
v y d á v a m  

 
nasledovné  

 
m e t o d i c k é  u s m e r n e n i e 

 
Kontrola štúdia študenta tretieho stupňa v dennej forme štúdia a udelenie kreditov za 
absolvovanie predmetov sa viažu na splnenie nasledovných podmienok, ktoré školiteľ 
uvedie v individuálnom študijnom pláne študenta: 
 
1. rok štúdia  

 absolvovanie predmetov aspoň za 20 kreditov 

 1 osobná prezentácia získaných výsledkov na odbornom seminári školiaceho 
pracoviska alebo na konferencii doktorandov alebo na konferencii aspoň národnej 
úrovne alebo odoslanie 1 vedeckej publikácie do časopisu  

 účasť na pedagogickom procese v rozsahu 4 hodiny týždenne formou priamej 
výučby alebo dokladovanej činnosti nevyhnutnej pre zabezpečenie pedagogického 
procesu (príprava materiálov, dozor na písomkách, oponovanie bakalárskych prác, 
konzultovanie záverečných prác a pod.) 

 
2. rok štúdia  

 absolvovanie predmetov podľa študijného plánu 

 vykonanie dizertačnej skúšky 

 osobná prezentácia získaných výsledkov na odbornom seminári školiaceho 
pracoviska 

 prednáška alebo poster prednostne v anglickom jazyku na vedeckej konferencii 
(môže byť aj konferencia doktorandov alebo ŠVK s účasťou doktorandov)  

 aspoň 1 odoslaná vedecká publikácia v anglickom jazyku do časopisu alebo 
zborníka z vedeckej konferencie  

 účasť na pedagogickom procese v rozsahu 4 hodiny týždenne formou priamej 
výučby alebo dokladovanej činnosti nevyhnutnej pre zabezpečenie pedagogického 
procesu (príprava materiálov, dozor na písomkách, oponovanie bakalárskych prác, 
konzultovanie záverečných prác a pod.) 
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3. rok štúdia  

 osobná prezentácia získaných výsledkov na odbornom seminári školiaceho 
pracoviska 

 prednáška alebo poster prednostne v anglickom jazyku na vedeckej konferencii 
(môže byť aj konferencia doktorandov alebo ŠVK s účasťou doktorandov)  

 1 publikácia evidovaná v databáze WoS alebo Scopus 

 1 ďalšia publikácia v anglickom jazyku publikovaná alebo aspoň odoslaná na 
publikovanie do časopisu evidovanom v databáze WoS v Q1 – Q3 

 účasť na pedagogickom procese v rozsahu 4 hodiny týždenne formou priamej 
výučby alebo dokladovanej činnosti nevyhnutnej pre zabezpečenie pedagogického 
procesu (príprava materiálov, dozor na písomkách, oponovanie bakalárskych prác, 
konzultovanie záverečných prác a pod.) 

 
4. rok štúdia  

 osobná prezentácia získaných výsledkov na odbornom seminári školiaceho 
pracoviska 

 prednáška v anglickom jazyku na konferencii s medzinárodnou účasťou alebo na 
medzinárodnej konferencii  

 1 vyjdená alebo aspoň akceptovaná publikácia v časopise evidovanom v databáze 
WoS v Q1 – Q3  

 účasť na pedagogickom procese v rozsahu 4 hodiny týždenne formou priamej 
výučby alebo dokladovanej činnosti nevyhnutnej pre zabezpečenie pedagogického 
procesu (príprava materiálov, dozor na písomkách, oponovanie bakalárskych prác, 
konzultovanie záverečných prác a pod.) 

 

Pri kontrole štúdia študenta tretieho stupňa v externej forme štúdia a udelení kreditov 
za absolvovanie predmetov sa uvedené podmienky uplatnia počas jednotlivých rokov 
päťročného štúdia primerane. 
 

Týmto metodickým usmernením sa riadi kontrola štúdia študentov tretieho stupňa a 
udelenie kreditov za absolvovanie predmetov u študentov, ktorí nastúpili na štúdium 
pred akademickým rokom 2021/2022. Pre študentov tretieho stupňa, ktorí nastúpili na 
štúdium počínajúc akademickým rokom 2021/2022 platí vnútorný predpis STU č. 
9/2021 Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave, vrátane jeho Prílohy č. 1 – minimálne kritériá v 
oblasti výstupov vyžadované na úspešné ukončenie štúdia.  
 

 
 
V Bratislave 05. 10. 2021      prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 

dekan FCHPT STU 


