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Usmernenie dekana č. 1/2017 PF KU o dochádzke
študentov doktorandských študijných programov v dennej forme
Usmernenie spresňuje podmienky dochádzky a s tým súvisiace práva a povinnosti študentov
doktorandských študijných programov v dennej forme v štandardnej dĺžke štúdia, ktoré sa
uskutočňujú na PF KU v Ružomberku (ďalej doktorandov). Legislatívny rámec je daný
zákonom č. 131/2002 Z. z., Smernicou dekana PF KU o doktorandskom štúdiu na PF KU
v Ružomberku a Študijným poriadkom PF KU v Ružomberku.
(1) V dobe od začiatku výučbového obdobia do konca skúškového obdobia je doktorand
povinný byť prítomný na pracovisku1 spravidla najmenej 4 dni týždenne, každý deň najmenej
6 hodín. V prípade týždňov s menším počtom pracovných dní ako 5, má doktorand možnosť
využiť 1 pracovný deň na prácu doma.
(2) Dochádzka doktorandov sa eviduje na vrátnici fakulty do knihy dochádzok. Doktorand je
povinný pri svojom príchode a odchode zapísať príslušný čas a uviesť meno.
(3) Čas na pracovisku doktorand využíva na vyučovanie, prípravu na vyučovanie,
konzultácie, výskum, štúdium v Univerzitnej knižnici KU a pod.
(4) Kontrola dochádzky sa vykonáva priebežne, a to nasledovným spôsobom:
a) Školiteľ môže kontrolovať dochádzku svojich doktorandov.
b) Vedúci organizačnej jednotky PF KU (ďalej len pracovisko), pod ktorú organizačne
spadajú doktorandi alebo ním poverená osoba môže kontrolovať dochádzku doktorandov,
ktorí sú študentmi študijných programov zabezpečovaných daným pracoviskom.
c) Prodekan pre vedu a umenie môže kontrolovať dochádzku všetkých doktorandov na
fakulte.
(5) Neprítomnosť doktoranda na pracovisku, mimo povolený jeden deň práce doma, musí byť
vopred písomne (emailom, listom) oznámená vedúcemu príslušného pracoviska. Oprávneným
dôvodom pre neprítomnosť je choroba, návšteva u lekára, účasť na odbornom podujatí mimo
pracoviska, vážne rodinné dôvody a i. Je v kompetencii vedúceho pracoviska, či uzná alebo
neuzná uvedený dôvod neprítomnosti za dostatočný. Svoje rozhodnutie zaznačí do knihy
dochádzky a písomne (mailom) alebo telefonicky dá na vedomie doktorandovi. Ak pôjde
o nesúhlasné stanovisko vedúceho pracoviska, toto dá na vedomie aj školiteľovi doktoranda.
(6) Doktorand má právo písomne požiadať vedúceho príslušného pracoviska o povolenie
dlhodobejšej neprítomnosti na pracovisku, hlavne z dôvodu študijného pobytu, výskumu na

Pod pracoviskom sa rozumie fakulta, na ktorej sa uskutočňuje príslušný študijný program, resp. priestory
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inej inštitúcii a pod. Je pri tom v kompetencii vedúceho pracoviska, či uzná alebo neuzná
uvedený dôvod neprítomnosti za dostatočný.
(7) Opakovaná, neoznámená, či nedostatočne zdôvodnená neprítomnosť na pracovisku, má
dopad na ročné hodnotenie doktoranda, v ktorom školiteľ odporúča alebo neodporúča, aby
doktorand pokračoval v štúdiu a na základe ktorého dekan rozhoduje o tom, či doktorand
môže v štúdiu pokračovať.
(8) Výnimka z dochádzky sa automaticky udeľuje v nasledovných prípadoch:
a) Ak doktorand publikoval ako autor alebo spoluautor 1 výstup kategórie A2 (do úvahy sa
berie), má nárok na to, aby mohol v ním určenom období v rozsahu 2 semestrov využiť 2 dni
týždenne na prácu doma. Posudzovanie rozsahu práce doma bude prebiehať vždy k 1.9. za
predchádzajúci akademický rok.
b) Ak doktorand publikoval 2 a viac výstupy kategórie A, má nárok na to, aby mohol v ním
určenom období v rozsahu 2 semestrov využiť 3 dni týždenne na prácu doma.
Skutočnosť, či je daná publikácia výstupom kategórie A pre príslušnú oblasť výskumu,
posudzujú spoločne vedúci príslušného pracoviska a prodekan pre vedu a umenie.
(9) Výnimku z dochádzky na základe ďalších skutočností hodných zreteľa môže tiež udeliť
vedúci príslušného pracoviska po konzultácii so školiteľom doktoranda. Vedúci pracoviska
písomne informuje o poskytnutých výnimkách prodekana pre vedu a umenie. Okrem
výnimiek v bode (8) nie sú žiadne výnimky z dochádzky doktoranda nárokovateľné.
(10) Toto usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť 1. marca 2017.

V Ružomberku 24. februára 2017

PaedDr. Peter Krška, PhD.
Dekan PF KU v Ružomberku

Ide o kategóriu atribútu výstupov podľa oblastí výskumu, ako sú určené v dokumente Kritériá na hodnotenie
úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činnosti
vysokej školy zo 4. apríla 2014.
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