
I. Základné informácie 
I.1 Názov  

I.2 Právna forma  

I.3 Číslo a názov študijného odboru   

I.4 Typ žiadosti  

I.5 Informácia o priznanom práve  

I.6 Dátum platnosti uvádzaných údajov  

II. Podklady na vyhodnotenie plnenia jednotlivých kritérií akreditácie 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KEX-A1 

Informácie o garantovi 

II.1 Priezvisko, meno a tituly  

II.2 Rok narodenia  

II.3 Titul docent študijný odbor rok  vysoká škola 

II.4 Titul profesor študijný odbor rok vysoká škola 

II.5 Vedecká 

hodnosť doktor 

vied  

odbor vedy a techniky 

 

rok vysoká škola alebo inštitúcia 

II.6 Pracovný pomer Podiel na ustanovenom 

týždennom pracovnom 

čase v %  

Dátum, do ktorého je uzatvorená 

pracovná zmluva 

II.7 Garantované študijné programy  

II.8 Komentár žiadateľa k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria KEX-A1 a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, 

žiadateľ môže doplniť, akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho 

plnenia v ďalších rokoch. Maximálne 1 700 znakov. 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KEX-A2 
Informácie o ďalších osobách, ktoré sa podieľajú na rozvoji študijného odboru 

II.9a Priezvisko, meno a tituly  

II.10a Rok narodenia  

II.11a 

Vysokoškolské 

vzdelanie tretieho 

stupňa 

študijný odbor rok vysoká škola 

II.12a Titul docent študijný odbor rok  vysoká škola 

II.13a Titul 

profesor 

študijný odbor rok vysoká škola 

II.14a Vedecká 

hodnosť doktor 

vied  

odbor vedy a techniky 

 

rok vysoká škola alebo inštitúcia 

II.15a Vedecký kvalifikačný stupeň I rok priznania 

II.16a Vedecký kvalifikačný stupeň IIa rok priznania 



II.17a Pracovný pomer Podiel na ustanovenom 

týždennom pracovnom 

čase v %  

Dátum, do ktorého je uzatvorená 

pracovná zmluva 

II.18a Garantované študijné programy  

 

II.9b Priezvisko, meno a tituly  

II.10b Rok narodenia  

II.11b 

Vysokoškolské 

vzdelanie tretieho 

stupňa 

študijný odbor rok vysoká škola 

II.12b Titul docent študijný odbor rok  vysoká škola 

II.13b Titul 

profesor 

študijný odbor rok vysoká škola 

II.14b Vedecká 

hodnosť doktor 

vied  

odbor vedy a techniky 

 

rok vysoká škola alebo inštitúcia 

II.15b Vedecký kvalifikačný stupeň I rok priznania 

II.16b Vedecký kvalifikačný stupeň IIa rok priznania 

II.17b Pracovný pomer Podiel na ustanovenom 

týždennom pracovnom 

čase v %  

Dátum, do ktorého je uzatvorená 

pracovná zmluva 

II.18b Garantované študijné programy  

II.19 Komentár žiadateľa k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria KEX-A2 a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, 

žiadateľ môže doplniť, akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho 

plnenia v ďalších rokoch. Maximálne 1 700 znakov. 

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KEX-A3 
II.20 Počet doktorandov školených v predchádzajúcich dvoch akademických rokoch  

II.21 Zoznam školiteľov 

 Priezvisko, meno, tituly Kvalifikácia Pracovný 

úväzok v % 

Počet školených 

doktorandov 

v akademickom 

roku 

R-1/R R/R+1 

1.      

2.      

 

II.22 Zoznam študijných programov, na ktorých uskutočňovaní sa chce žiadateľ podieľať 

Vysoká škola/fakulta Identifikačný  kód  a názov Forma Štandardná dĺžka 

štúdia 

Stav 

     

 



II.37 Komentár žiadateľa k plneniu kritéria 

Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria KEX-A1 a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, 

žiadateľ môže doplniť, akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho 

plnenia v ďalších rokoch. Maximálne 3 500 znakov. 

III. Úroveň výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti žiadateľa 
III.1 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce v príslušnom študijnom odbore s uvedením kategórie 

výstupu. Maximálne päť výstupov. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

III.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce za posledných šesť rokov v príslušnom študijnom odbore 

s uvedením kategórie výstupu. Maximálne päť výstupov. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

III.3 Najvýznamnejšie získané a úspešne riešené výskumné projekty za posledných  šesť rokov v príslušnom študijnom odbore 

s vyznačením medzinárodných projektov. Maximálne päť projektov. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

III.4 Výstupy v príslušnom študijnom odbore s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. Maximálne päť 

výstupov a  desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup. 

1. Okrem informácií o výstupe sa uvádzajú aj informácie o ohlasoch k nemu. 

2.  

3.  

4.  

5.  

III.5 Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výstupov alebo umeleckých výstupov v študijnom odbore, v ktorom sa má podielať na 

uskutočnení doktorandského študijného programu. 

V rozsahu maximálne 3 500 znakov sa uvádzajú z pohľadu žiadateľa najvýznamnejšie uznania výstupov. 

  



III.6 Zhrnutie kvality výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti. 

Uvádza sa zhrnutie úrovne výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti z pohľadu medzinárodných štandardov 

v zodpovedajúcej vednej oblasti. Maximálne 3 500 znakov. 

IV. Priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie 

študijného programu 
IV.1 Prístup k vedeckým článkom a publikáciám 

Uvádza sa dostupnosť knižnice alebo informačných zdrojov, aktuálnosť knižničného fondu vo vzťahu 

k posudzovanému študijnému odboru, prírastky knižničného fondu a podobne. Maximálne 3 500 znakov. 
IV.2 Informácie o materiálnom a technickom zabezpečení výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti 

Stručné údaje o materiálnom a technickom zabezpečení potrebnom na tvorivú činnosť študentov. Údaje sa 

konkrétne vzťahujú na posudzovaný študijný odbor. Maximálne 3 500 znakov. 
IV.3 Informácie o priestorovom zabezpečení 

Stručná charakteristika priestorov s konkrétnymi informáciami na zabezpečenie podieľania sa na uskutočňovaní 

študijného programu – podmienky využívania priestorov doktorandmi. Ak sídlo externej vzdelávacej inštitúcie 

a sídlo vysokej školy alebo fakulty, s ktorou spolupracuje, sú rôzne, konkretizuje sa spôsob zabezpečenia plnenia 

povinností doktorandom na činnostiach zabezpečovaných vysokou školou. Ak sa žiadosť týka viacerých vysokých 

škôl, špecifikujú sa podmienky pre jednotlivé vysoké školy. Maximálne 3 500 znakov. 
IV. 4 Špecifikácia činností zabezpečovaných vysokou školou a žiadateľom 

Pre jednotlivé študijné programy, ktorých sa žiadosť týka, sa uvádza, ktoré povinnosti bude plniť doktorand 

v rámci vysokej školy alebo fakulty a ktoré bude zabezpečovať žiadateľ. 
IV.5 Pravidlá vytvárania skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok 

Uvedú sa pravidlá, podľa ktorých vysoká škola alebo fakulta zostavuje skúšobné  komisie na vykonanie štátnych 

skúšok v danom študijnom program. Maximálne 3 500 znakov. 

 

V. Spolu s formulárom sa predkladajú tieto doklady: 
  Počet 

V.1 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky garanta a spolugarantov  

V.2 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov v doktorandskom štúdiu   

V.3 Zoznam tém záverečných prác za obdobie dvoch rokov  

V.4 Zoznam dokumentov predložených ako príloha k žiadosti  

 


