
Ustanovenia Študijného poriadku STU k dizertačným skúškam 

Článok 36 Všeobecné ustanovenia k dizertačnej skúške 

(1) Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky v zmysle § 54 ods. 3 zákona.  

(2) Doktorand vykoná dizertačnú skúšku po získaní aspoň 40-tich kreditov najneskôr do polovice 
štandardnej dĺžky štúdia študijného programu. V odôvodnených prípadoch môže dekan na 
základe odporúčania odborovej komisie povoliť neskorší termín.  

(3) K dizertačnej skúške je doktorand povinný podať písomnú prácu.  

(4) Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvorí projekt dizertačnej práce, obsahujúci spravidla súčasný 
stav poznatkov o danej problematike, náčrt teoretických základov a metodiku riešenia danej 
problematiky.  

(5) Doktorand predkladá písomnú prácu k dizertačnej skúške v štátnom jazyku. Na základe žiadosti 
doktoranda môže byť písomná práca k dizertačnej skúške predložená aj v inom ako štátnom 
jazyku. K žiadosti sa vyjadruje predseda odborovej komisie a schvaľuje ju dekan.  

(6) Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia čl. 19 bod 
5 až 9 tohto študijného poriadku.  

(7) Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník s vysokoškolským 
vzdelaním tretieho stupňa alebo vedeckým titulom DrSc., alebo vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo 
funkcii profesora alebo docenta, ktorý nepôsobí na školiacom pracovisku doktoranda a nemá s 
ním spoločné publikácie. Oponent je členom skúšobnej komisie s právom hlasovať, ak spĺňa 
podmienky podľa čl. 19 bod. 6 tohto študijného poriadku.  

(8) O výsledku dizertačnej skúšky rozhoduje skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí aklamačne 
väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej 
komisie. Výsledok dizertačnej skúšky hodnotí skúšobná komisia vyjadrením „prospel“ alebo 
„neprospel“.  

(9) O dizertačnej skúške sa spíše zápis, ktorého súčasťou je aj posudok oponenta písomnej práce k 
dizertačnej skúške. Zápis podpisuje predseda a prítomní členovia skúšobnej komisie. Súčasťou 
zápisu môžu byť pripomienky skúšobnej komisie k písomnej práci. Ak je výsledok dizertačnej 
skúšky neprospel, musia byť v zápise uvedené dôvody tohto hodnotenia.  

(10) Ak sa doktorand nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej skúške 
je povinný ospravedlniť sa najneskôr päť dní pred termínom konania dizertačnej skúšky 
predsedovi skúšobnej komisie. Ak je dôvodom neúčasti na dizertačnej skúške náhla 
práceneschopnosť alebo iná vážna prekážka na strane doktoranda, túto skutočnosť je doktorand 
povinný bezodkladne oznámiť predsedovi skúšobnej komisie. V prípadoch podľa prvej a druhej 
vety tohto bodu je dekan oprávnený na návrh predsedu skúšobnej komisie určiť náhradný termín 
konania dizertačnej skúšky.  

(11) Odstúpenie od dizertačnej skúšky sa hodnotí známkou FX – nedostatočne. Pri neospravedlnenej 
neprítomnosti doktoranda na dizertačnej skúške sa vyznačí v AIS FN – neúčasť na skúške. V 
prípadoch podľa prvej a druhej vety tohto bodu môže študent štátnu skúšku opakovať v termíne, 
ktorý určuje dekan na návrh predsedu odborovej komisie.  

(12) Doktorand, ktorý na dizertačnej skúške neprospel, môže dizertačnú skúšku opakovať len raz (čl. 
19 bod 17 tohto študijného poriadku), a to najskôr po uplynutí troch mesiacov od konania 
dizertačnej skúšky. Pri opakovanej dizertačnej skúške platia čl. 36 až 38 tohto študijného poriadku 



v plnom rozsahu. Opakovaný neúspech doktoranda na dizertačnej skúške je dôvodom na jeho 
vylúčenie zo štúdia podľa čl. 23 bod 1 písm. c) tohto študijného poriadku.  

 

Článok 37 Príprava dizertačnej skúšky  

(1) Doktorand najneskôr jeden mesiac pred posledným dňom možného termínu dizertačnej skúšky 
(čl. 36 bod 2 tohto študijného poriadku) zašle záväznú prihlášku na dizertačnú skúšku a písomnú 
prácu k dizertačnej skúške dekanovi, pričom to zároveň oznámi predsedovi odborovej komisie a 
školiteľovi.  

(2) Predseda odborovej komisie bezodkladne zašle dekanovi návrh oponenta písomnej práce k 
dizertačnej skúške, členov skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku v zmysle čl. 36 bod 6 a 7 tohto 
študijného poriadku, ako aj termín konania dizertačnej skúšky.  

(3) Predsedu, ďalších členov skúšobnej komisie a termín konania dizertačnej skúšky určuje dekan na 
základe návrhu predsedu odborovej komisie podľa bodu 2 tohto článku.  

(4) Oponent písomnej práce k dizertačnej skúške doručí oponentský posudok tak, aby posudok bol 
doktorandovi prístupný k nahliadnutiu najneskôr 3 pracovné dni pred konaním dizertačnej skúšky. 

 

Článok 38 Priebeh dizertačnej skúšky  

(1) Dizertačná skúška pozostáva z rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške, v rámci ktorej 
doktorand oboznamuje skúšobnú komisiu s projektom dizertačnej práce a zaujíma stanovisko k 
oponentskému posudku. V rozprave doktorand preukazuje teoretické vedomosti z riešenej témy.  

(2) Dizertačnej skúšky sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda podľa čl. 34 bod 2 písm. k) tohto 
študijného poriadku. V neverejnej časti sa školiteľ vyjadrí k priebehu štúdia doktoranda.  

(3) Výsledok dizertačnej skúšky oznamuje predseda skúšobnej komisie doktorandovi v deň konania 
dizertačnej skúšky.  

(4) Príslušné oddelenie fakulty odovzdá doktorandovi najneskôr v deň jeho zápisu do ďalšej časti 
študijného programu v nasledujúcom akademickom roku Protokol o absolvovaní dizertačnej 
skúšky.  

(5) Ak sú zachované všetky podmienky pre priebeh dizertačnej skúšky stanovené v čl. 36 až 38 tohto 
študijného poriadku môže táto prebiehať aj prostredníctvom telemostu. Podrobnosti o jej 
priebehu upraví osobitná vnútorná organizačná a radiaca norma vydaná rektorom. 

 


