Ročné hodnotenie doktoranda
Meno a priezvisko, tituly doktoranda
Akademický rok
Rok štúdia

Študijný odbor

1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika

Študijný program

Predškolská a elementárna pedagogika

Forma štúdia (denná/externá)
Školiteľ (meno, priezvisko, tituly)

Téma dizertačnej práce

Získané kredity za akademický rok – celkové hodnotenie¹
Oblasti akreditovaného študijného programu
A. Štúdium

Kredity

B. Publikačná činnosť
C. Tvorivá vedecko-výskumná činnosť
D. Pedagogická činnosť
Spolu

Požiadavky na ďalšie pokračovanie v štúdiu doktorand: SPLNIL – NESPLNIL
Záverečné hodnotenie a rozhodnutie
Školiteľ (meno, priezvisko, tituly)
Návrh na ďalšie pokračovanie v doktorandskom štúdiu
(nehodiace sa preškrtnúť)
Dátum:

POKRAČOVAŤ – UKONČIŤ ŠTÚDIUM

Predseda odborovej komisie
Návrh na ďalšie pokračovanie v doktorandskom štúdiu
(nehodiace sa preškrtnúť)
Dátum:

Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.
POKRAČOVAŤ – UKONČIŤ ŠTÚDIUM

Dekan (meno, priezvisko, tituly)
Návrh na ďalšie pokračovanie v doktorandskom štúdiu
(nehodiace sa preškrtnúť)
Dátum:

PaedDr. Peter Krška, PhD.
POKRAČOVAŤ – UKONČIŤ ŠTÚDIUM

Podpis

Podpis

Podpis

¹Súčasťou ročného hodnotenia je hodnotenie v oblastiach: 1. Štúdium, 2. Publikačná činnosť, 3. Tvorivá vedecko-výskumná činnosť, 4. Pedagogická činnosť. Viac na stranách 2 až 5.

A. Oblasť študijná
Absolvovanie predmetov (prednášky a semináre) v zimnom semestri akademického roka...............................
Názov predmetu

Rozsah
v hod.

Meno a podpis učiteľa

Kredity

Hodnotenie

Dátum

PP

PVP

VP

Absolvovanie predmetov (prednášky a semináre) v letnom semestri akademického roka...............................
Názov predmetu

Rozsah
v hod.

Meno a podpis učiteľa

Kredity

PP

PVP

VP

Ukončenie etapy výskumu definovanej v študijnom

Dátum a podpis školiteľa

pláne. (Stav rozpracovania dizertačnej práce).
Absolvovanie dizertačnej skúšky

Dátum a podpis školiteľa

Odovzdanie dizertačnej práce na obhajobu

Dátum a podpis školiteľa

Hodnotenie

Dátum

B. Publikačná činnosť v akademickom roku................................................
Kategória

Vydavateľské údaje:

Kredity

* Do tabuľky sa uvádzajú publikačné výstupy, ktoré boli publikované v danom akademickom roku. Publikačné výstupy, ktoré ešte neboli publikované je možné započítať len
v prípade, že doktorand doloží potvrdenie, že príspevok bol prijatý do tlače.

Ohlasy na publikačnú činnosť v akademickom roku................................................
Citovaný autor (doktorand)
Názov citovaného dokumentu
Zdrojový dokument – názov,
rok, ročník, číslo, vydavateľské údaje
Citujúci autor
Názov citujúceho dokumentu
Zdrojový dokument – názov,
rok, ročník, číslo, vydavateľské údaje

Citačný index: WoS / SCOPUS

Kategória ohlasu

C. Vedecko-výskumná činnosť v akademickom roku...........................................
1. Tvorivá činnosť v oblasti vedy
Grantová a projektová činnosť. (Uviesť agentúru, číslo projektu, názov Hlavný riešiteľ projektu
projektu a konkrétnu pozíciu doktoranda).

Kredity

2. Konferenčné aktivity – aktívna účasť
Aktívna účasť na konferenciách, sympóziách...
Hlavný
(Uviesť presné dáta a dokumentáciu, t.j. program konferencie, dátum...
s vyznačením mena doktoranda a jeho aktívnej účasti na uvedenom
podujatí).

organizátor

konferencie, Kredity

organizátor

konferencie, Kredity

3. Konferenčné aktivity – pozícia organizačná
Účasť na konferencii, sympóziu v pozícii organizátora.
Hlavný
(Uviesť presné dáta a dokumentáciu, t.j. priložiť pozvánku s vyznačením dátum...
mena v organizačnom výbore).

D. Pedagogická činnosť v akademickom roku.......................... (len u denných doktorandov)
a) Výučba
Predmet

Rozsah – týždenný,
bloková výučba...

Kredity

Podpis vedúceho
katedry

Kredity

Podpis vedúceho
katedry

b) Iné pedagogické alebo odborné aktivity
V pedagogickej oblasti (napríklad pedagogická prax, vedenie a posudzovanie záverečných
prác, zabezpečenie organizačnej stránky štátnej skúšky...)

Rozsah

V Ružomberku, dňa........................................
..............................................................
Podpis doktoranda

