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Smernica dekana FF KU o školiteľoch doktorandského štúdia na FF KU 
 

V zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vydávam túto smernicu týkajúcu sa školiteľov doktorandského štúdia na 
FF KU: 
 
Čl. 1 Školiteľ 

1) Školiteľa pre daný študijný odbor alebo študijný program doktorandského štúdia 
navrhuje dekanovi odborová komisia doktorandského štúdia (ďalej len odborová 
komisia). Ak si dekan tento návrh osvojí, vymenuje navrhnutého školiteľa po 
schválení Vedeckou radou FF KU. 

2) Školiteľmi doktorandského štúdia na fakulte môžu byť vysokoškolskí učitelia, vedeckí 
pracovníci alebo iní významní odborníci s vedecko-pedagogickým titulom profesor 
alebo docent. V špecifických prípadoch môžu byť školiteľmi i vysokoškolskí učitelia 
a vedeckí pracovníci s titulom PhD. alebo ekvivalentmi tohto titulu, ktorí spĺňajú 
kvalitatívne a scientometrické kritériá na daný výkon. Posúdenie sa uskutočňuje 
v odborovej komisii a vo Vedeckej rade FF KU na základe vedeckej charakteristiky 
schvaľovaného. 

3) Školiteľ sa schvaľuje na obdobie 5 rokov a môže byť schválený i opakovane. 
4) Školiteľ s titulom prof. alebo doc. môže školiť  maximálne piatich doktorandov. 
Školiteľ s titulom PhD. alebo s jeho ekvivalentom môže školiť maximálne troch 
doktorandov. 

5) Povinnosťou školiteľa je minimálne raz za tri roky vypísať tému dizertačnej práce, 
ktorú fakulta ponúkne záujemcom o doktorandské štúdium. 

6) Pokiaľ nastanú skutočnosti, ktoré dekan alebo odborová komisia vyhodnotia ako  
nevyhovujúce pre plnenie funkcie školiteľa, ako napríklad dlhodobá neprítomnosť 
alebo ukončenie pracovného pomeru školiteľa s FF KU, dekan má právo odvolať 
príslušného školiteľa z jeho funkcie školiteľa doktorandského štúdia. V takomto 
prípade alebo v prípade vzdania sa školiteľa, rozhodnutím vedeckej rady fakulty či  
úmrtia školiteľa, odborová komisia navrhne dekanovi, aby doktorandovi pridelil iného 
školiteľa tak, aby zmenou školiteľa nedošlo k poškodeniu na strane študenta. 
Odborová komisia tento návrh predloží dekanovi v lehote do 15 dní od oznámenia 
zániku funkcie školiteľa. V prípade, že sa tak nestane, školiteľa pridelí príslušnému 
doktorandovi dekan spomedzi schválených školiteľov doktorandského štúdia 
v príslušnom odbore. 

7) Počas prerušenia štúdia doktoranda je prerušený aj výkon funkcie jeho školiteľa. 
8) Zoznam schválených školiteľov je súčasťou dokumentácie akreditovaného študijného 

odboru alebo študijného programu doktorandského štúdia. 
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9) Doktorand má jedného školiteľa s výnimkou prípadov, keď doktorand vykonáva časť 
svojho štúdia so schválením fakulty na zahraničnej vzdelávacej/výskumnej inštitúcii, 
na ktorej môže mať tiež iba jedného školiteľa z danej zahraničnej inštitúcie. 

Čl. 2 Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1) Táto smernica doplňuje Smernicu dekana FF KU o doktorandskom štúdiu na 
Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 1, marca 2013.  

2) Týmto sa súčasne zrušuje Smernica dekanky FF KU o pravidlách schvaľovania 
školiteľov doktorandského štúdia na FF KU zo dňa 16. apríla 2008 (CZ 1409/08 – 
FF). 

3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť  8. septembra 2014. 

 
 
 
 
 
V Ružomberku 8. septembra 2014   doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. 
CZ 2713/2014 FF      dekan FF KU 
 
  
  


