
Hodnotenie doktorandského štúdia 

 

 

Študijný plán doktoranda sa člení na 

 študijnú časť, 

 vedeckú časť, 

 a v dennej forme štúdia aj pedagogickú časť. 

 

 
Kontrolné etapy štúdia 

Ročník 1 2 3 

Počet kreditov kumulatívne -denná forma 40 80 - 

Počet kreditov kumulatívne -externá forma 30 60 90 

 
 

Hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti 

 
Vyhodnotenie nasledujúcich aktivít vykoná školiteľ minimálne ku koncu každého semestra. 

Aktivity iné ako predmety sa nehodnotia známkou. 

 
1. Pedagogická činnosť – výučba (s výnimkou externého štúdia) 

V rozsahu maximálne 4 hodiny/týždeň (4-6 kreditov). 

Osnova: Príprava a vedenie seminárov a cvičení pod odborným vedením školiteľa. Výučba 

sa realizuje na pracovisku určenom školiteľom a garantom študijného programu. 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ podľa rozsahu výučby. 

Doktorand môže za pedagogickú činnosť – výučbu získať maximálne 6 kreditov za 

semester. 

 

2. Výberová pedagogická činnosť (s výnimkou externého štúdia) 

Osnova: Doktorand v rámci výberovej pedagogickej činnosti môže vypracovať oponentský 

posudok na bakalársku prácu alebo prácu v rámci ŠVOČ (1 kredit). 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ podľa rozsahu výučby. 

 

 



3. Odborná alebo vedecká písomná práca (odsúhlasená školiteľom) 

Osnova: Doktorand si na základe konzultácií so školiteľom zvolí problematiku a vypracuje 

odborný/vedecký text, ktorý je prezentáciou jeho priebežných vedecko-výskumných 

výsledkov. Predložená práca má demonštrovať schopnosť doktoranda samostatne 

vypracovať odborný alebo vedecký text, v ktorom nastolí problém, analyzuje ho a navrhne 

vlastné riešenia. Kreditové ohodnotenie v rozsahu 4-8 kreditov. 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ 

 

4. Povinne voliteľná vedecká činnosť (zoznam) 

Číslo 

aktivity 

ZOZNAM VEDECKÝCH AKTIVÍT Počet kreditov 

   

A.1. Vystúpenie na domácom odbornom alebo vedeckom podujatí 2-3 

A.2. Vystúpenie na zahraničnom odbornom alebo vedeckom podujatí 

v slovenskom alebo českom jazyku 

2-3 

   

B. Vystúpenie na domácom odbornom alebo vedeckom podujatí vo svetovom 

jazyku 

3-4 

   

C. Vystúpenie na zahraničnom odbornom alebo vedeckom podujatí vo 

svetovom jazyku 

4-5 

   

D. Vedecké práce v karentovanom časopise 40-50 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku ako aj 

to, či bol 

príspevok 

napísaný vo 

svetovom jazyku 



   

E.1. Vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze (WoS alebo 

SCOPUS) 

20-30 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku ako aj 

to, či bol 

príspevok 

napísaný vo 

svetovom jazyku 

E.2. Vedecký článok zásadného významu v recenzovanom zborníku zo 

zahraničného kongresu/konferencie vydanom v zahraničnom vydavateľstve 

poznámka: 

 ide o zborník evidovaný v databázach WoS a Scopus 

20-30 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku ako aj 

to, či bol 

príspevok 

napísaný vo 

svetovom jazyku 

E.3. Vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané v 

renomovaných zahraničných vydavateľstvách, alebo vedecké monografie 

/komentáre k právnym normám vydané v cudzom jazyku 

poznámka: 

 ide vo všetkých prípadoch o výstup vo svetovom jazyku 

 minimálny rozsah 3 AH 

20-30 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

E.4. Kapitoly vo vedeckých monografiách/komentároch k právnym normám 

vydané v renomovanom zahraničnom vydavateľstve alebo vydané v cudzom 

jazyku 

poznámka: 

 ide vo všetkých prípadoch o výstup vo svetovom jazyku 

 minimálny rozsah 3 AH 

20-30 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 



   

F.1. Vedecké práce v renomovaných časopisoch, ktoré nie sú evidované v 

medzinárodných profesijných databázach 

poznámka: 

 ide o výstup vo svetovom jazyku 

 v danej aktivite sú zohľadnené aj vedecké práce v domácich renomovaných 

časopisoch, pokiaľ sú napísané vo svetovom jazyku 

15-20 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

F.2. Vedecký článok v recenzovanom zborníku z medzinárodného 

kongresu/konferencie 

poznámka: 

 ide o výstup vo svetovom jazyku 

 v danej aktivite sú zohľadnené aj vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, pokiaľ sú napísané vo svetovom jazyku 

15-20 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

   

G.1. Vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané v zahraničnom 

vydavateľstve alebo v renomovanom domácom vydavateľstve 

poznámka: 

 ide o výstup v slovenskom jazyku resp. v nie svetovom jazyku 

 minimálny rozsah 3 AH 

10-15 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

G.2. Kapitoly v monografiách/komentároch k právnym normám vydané v 

zahraničnom vydavateľstve alebo v renomovanom domácom vydavateľstve 

poznámka: 

 ide o výstup v slovenskom jazyku resp. v nie svetovom jazyku vo vedeckých 

monografiách 

 minimálny rozsah 3 AH 

10-15 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

G.3. Učebnice zásadného významu pre rozvoj študijného odboru, resp. učebnice 

vydané v cudzom jazyku 

poznámka: 

 minimálny rozsah 3 AH 

 zohľadňujú sa aj kapitoly v jednotlivých učebniciach v minimálnom rozsahu 

3 AH 

10-15 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 



 v danej aktivite nie sú zohľadnené skriptá, učebné texty a repetitóriá bez 

príslušného citačného aparátu 

aj dĺžka 

príspevku 

   

H.1. Vedecké práce v domácich vedeckých časopisoch 

poznámka: ide o výstup v slovenskom jazyku resp. v nie svetovom jazyku 

5-10 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

H.2. Monografie vydané v domácom vydavateľstve 

poznámka: 

 ide o iné ako vedecké monografie 

 minimálny rozsah 1 AH 

5-10 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

H.3. Kapitoly v monografiách vydaných v domácom vydavateľstve (minimálny 

rozsah 1 AH) 

poznámka: ide o iné ako vedecké monografie 

5-10 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

H.4. Štúdie v recenzovanom zborníku z konferencie iné ako vyššie uvedené 

poznámka: ide o štúdie z domácich ako aj medzinárodných konferencií 

v slovenskom alebo v nie svetovom jazyku 

5-10 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

H.5. Vyžiadané právne stanoviská a analýzy pre najvyššie orgány štátnej moci 5-10 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 



aj dĺžka 

príspevku 

H.6 Učebnice iné ako vyššie uvedené 

poznámka: 

 učebnice a kapitoly v učebniciach v menšom rozsahu ako 3AH 

 do tejto kapitoly spadajú aj kapitoly v komentároch v menšom rozsahu ako 3 

AH 

5-10 

(podľa miery 

spoluautorstva) 

poznámka: 

rozhodujúca je 

aj dĺžka 

príspevku 

   

I. Riešiteľ alebo spoluriešiteľ Grantu UK 12 

II. Riešiteľ alebo spoluriešiteľ vedeckého projektu – napr. VEGA, KEGA, 

APVV, RP EÚ 

18 

III. Príprava a podanie vedeckého projektu – napr. VEGA, KEGA, APVV, RP 

EÚ 

poznámka: do danej kategórie spadá aj administrácia už schváleného projektu 

8 

IV. Odborná domáca stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v inštitúcii 

v trvaní min. 3 mesiace 

5 

V. Odborná zahraničná stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v trvaní 

min. 2 mesiace 

15 

VI. Domáca citácia publikovanej práce 2 

VII. Zahraničná citácia publikovanej práce 4 

VIII. SCI citácia publikovanej práce 

poznámka: citácia vo vedeckej práci evidovanej v medzinárodnej profesijnej 

databáze (WoS alebo SCOPUS) 

5 

IX. Pozvaná prednáška na zahraničný kongres/konferenciu s recenzovaným 

výstupom 

30 

X. Pozvaná prednáška v zahraničí 15 

XI. Členstvo v svetových , resp. európskych profesijných organizáciách 30 

XII. Členstvo v národných profesijných, stavovských organizáciách alebo 

výboroch a komisiách zriadených za účelom rozvoja odboru 

15 



XIII. Členstvo v organizačnom výbore svetového kongresu alebo zahraničnej 

konferencie 

30 

XIV. Členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie 15 

XV. Poverenie zorganizovať medzinárodný kongres/ konferenciu 30 

XVI. Poverenie zorganizovať národný kongres/ konferenciu 15 

XVII. Vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie 30 

XVIII. Vyžiadaná expertná činnosť pre iné domáce inštitúcie s celoštátnou 

pôsobnosťou 

15 

XIX. Vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci 30 

XX. Členstvo v redakčnej rade prestížneho recenzovaného vedeckého časopisu v 

danom odbore 

30 

XXI. Členstvo v redakčnej rade odborného časopisu 15 

XXII. Členstvo v radách a výboroch vedeckých agentúr alebo programov v oblasti 

výskumu 

15 

XXIII. Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť v 

odbore na medzinárodnej úrovni 

30 

XXIV. Získanie významného ocenenia za vedeckú alebo publikačnú činnosť v 

odbore na národnej úrovni 

15 

XXV. Aktivity nikde inde neuvedené najviac 10 

 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, dekan alebo ním poverený prodekan na návrh školiteľa. 

Poznámka: dekan alebo ním poverený prodekan nie je návrhom školiteľa viazaný. 

Kredity nemožno udeliť, ak za danú aktivitu alebo činnosť boli kredity udelené z iného dôvodu. 

 

5. Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom 

Osnova: Doktorand postupuje podľa individuálneho plánu štúdia odbornej a vedeckej literatúry, plní 

metodické pokyny školiteľa konfrontuje svoje názory s názormi školiteľa, čo rozvíja jeho kritické 

myslenie. Získané poznatky sú východiskom pre spracovanie projektu dizertačnej práce, ako aj pre 

ďalšie aktivity vedeckej časti študijného programu (4 kredity). 

Hodnotenie: priebežné hodnotenie, školiteľ. 

 

 

 



Uvedené hodnotenie je spoločné pre študijné programy:  

 Teória a dejiny štátu a práva 

 Ústavné právo 

 Správne právo 

 Trestné právo 

 Občianske právo 

 Obchodné a finančné právo 

 Pracovné právo 

 Medzinárodné právo 

 

 Rímske právo 

 Kánonické právo 

 Právo Európskej únie 

 

 


