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chémia

• analytická chémia

• anorganická chémia

• biochémia

• fyzikálna chémia

• modul fyzikálna chémia

• modul makromolekulová chémia

• modul teoretická a počítačová chémia

• organická chémia

chemické inžinierstvo a technológie

• anorganické technológie a materiály

• modul anorganické technológie a materiály

• modul katalytické technológie

• chémia a chemické technológie

• chémia a technológia životného prostredia

• chemické inžinierstvo

• technológia polymérnych materiálov

• modul technológia polymérnych materiálov

• modul ochrana materiálov a objektov dedičstva

• technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov

biotechnológie

• biotechnológia

• biotechnológie DD

kybernetika

• riadenie procesov

potravinárstvo

• chémia a technológia požívatín



Doktorandské štúdium na FCHPT STU

27.8.2021

• Doktorandské študijné programy ako študijné
programy tretieho stupňa poskytované FCHPT
STU sa zameriavajú na získanie poznatkov
založených na súčasnom stave vedeckého
poznania a najmä na vlastnom príspevku
študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého
bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti
vedy.

• Absolventi doktorandských študijných programov
získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa a udeľuje sa im akademický titul „doktor“
(philosophiae doctor“), v skratke „PhD“.
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Legislatíva

27.8.2021

• Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

• Študijný poriadok STU

• Vnútorný predpis číslo: 9/2021

Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na STU v 
Bratislave

• Smernica rektora číslo: 5/2021 – SR 

Odborová komisia doktorandských študijných programov na STU v 
Bratislave 

• Metodické usmernenie pre utváranie odporúčaných študijných plánov študijných 
programov prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave (marec/2021)

• Smernica rektora 

Prehľad výšky poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na 
účastiach STU Prehľad výšky školného na súčastiach STU
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Akreditovaná dĺžka doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium 27.8.2021

Denná forma:

všetky študijné programy 4 roky

Externá forma: 

všetky študijné programy 5 rokov 



Kreditový systém doktorandského štúdia 

Doktorandské štúdium 27.8.2021

Študijná časť štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho 

štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania 

dizertačnej práce.

Vedecká časť štúdia pozostáva z projektov dizertačnej práce a samostatnej 

tvorivej činnosti v oblasti vedy a (najmä publikácie, aktívna 

účasť na konferenciách, workshopoch a sympóziách, a 

pod.).

Súčasťou vedeckej časti 

štúdia je

dizertačná skúška 

obhajoba dizertačnej práce

Organizácia doktorandského štúdia na STU je založená na 

kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva 

zhromažďovanie a prenos kreditov. 

Štúdium študijných programov tretieho stupňa pozostáva zo 

študijnej časti a vedeckej časti.

Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia pre 

doktorandský študijný program v dennej aj externej forme štúdia je 240 kreditov

(210 + 30 kreditov za dizertačnú prácu prácu)



Minimálne publikačné požiadavky pre doktorandov
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• podmienkou na úspešné ukončenie štúdia sú 

minimálne kritériá v oblasti publikačných  

výstupov
Študijný odbor Študijný program Minimálne kritériá

Chémia Všetky 2 publikácie v časopise vo WoS v Q1-Q3

Chemické inžinierstvo a technológie

Chemické inžinierstvo 2 publikácie v časopise vo WoS v Q1-Q3

Všetky okrem programu Chemické 
inžinierstvo 1 publikácia v časopise vo WoS v Q1-Q3

Biotechnológie Biotechnológia

1 publikácia v časopise vo WoS alebo 
SCOPUS

2 publikácie v časopise vo WoS alebo 
SCOPUS, z toho minimálne 1 vo WoS v Q1-
Q3

Kybernetika Riadenie procesov

1 publikácia v časopise vo WoS v Q1 alebo 
1 publikácia v časopise vo WoS Q2-Q3

1 publikácia v časopise vo WoS Q1-Q3

Potravinárstvo Chémia a technológia požívatín

1 publikácia v časopise vo WoS v Q1-Q4

1 publikácia v časopise vo WoS v Q1-Q4

Pre každý študijný program sú uvedené oddelene publikácie u ktorých sa 

vyžaduje aby doktorand bol uvedený ako prvý autor alebo mal najmenej 

50% podiel (oranžové písmo). U ďalších publikácií postačuje ak je 

doktorand spoluautorom. 



Individuálny študijný plán doktoranda
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• Individuálny študijný plán na celé obdobie štúdia 

zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie 

odborovej komisii

• Individuálny študijný plán študijného programu 

tretieho stupňa sa zostavuje tak, aby jeho 

absolvovaním doktorand splnil podmienky na 

riadne skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky 

štúdia zodpovedajúcej študijnému programu

• Individuálny študijný plán je potrebné vyplniť 

priamo v systéme AIS zo študijného plánu do 

konca septembra.



Dizertačná skúška
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• Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky v 
zmysle § 54 ods. 3 zákona

• Doktorand vykoná dizertačnú skúšku po získaní 
aspoň 40-tich kreditov najneskôr do polovice 
štandardnej dĺžky štúdia študijného programu

• K dizertačnej skúške je doktorand povinný podať 
písomnú prácu. Od ak. r. 2021/22 sa práca vkladá 
do AIS, ale nepodlieha kontrole CRZP.

• Na FCHPT sa odporúča vykonať DS v 2. 
semestri, najneskôr do konca 3. semestra (28.2. 
príslušného roku) – finančný benefit zvýšenia 
štipendia



Status doktoranda v dennej forme štúdia, 

štipendium, zdravotné a sociálne poistenie 

Doktorandské štúdium 27.8.2021

Doktorand DFŠ počas štúdia študijného programu má štatút študenta a 

platí pre neho organizácia akademického roka podľa čl. 8 tohto študijného 

poriadku, okrem ustanovení upravujúcich skúškové obdobie

Fakulta poskytuje doktorandovi DFŠ štipendium počas trvania 

štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol 

prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: 

a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. 

platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného 

predpisu   (v súčasnosti 807,50 €)

b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. 

platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného 

predpisu   (v súčasnosti 940,50 €)



Zdravotné poistenie
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• Zdravotné poistenie za študenta doktorandského 

študijného programu v dennej forme štúdia, ak 

celková dĺžka jeho doktorandského štúdia 

neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre 

doktorandský študijný program v dennej forme a 

nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov platí štát. 



Sociálne poistenie
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• Doktorandovi nevyplýva povinnosť sociálneho 
poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové 
poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, 
poistenie v nezamestnanosti)

• Doktorand v dennej forme štúdia nie je sociálne 
poistený, môže sa však poistiť dobrovoľne.

• V prípade tehotenstva soc. nepoistenej študentky 
môže táto požiadať o poberanie tehotenského 
štipendia



Kontakt:

Mária Okoličányová

maria.okolicanyova@stuba.sk

+421 949 007 354

Ďakujem za pozornosť.
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