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DODATOK Č. 1

 ZÁSAD
ORGANIZÁCIE, HODNOTENIA A UKONČENIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

A  ZÁSAD  ZRIADENIA  ODBOROVÝCH KOMISIÍ  DOKTORANDSKÉHO  ŠTÚDIA
NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH

Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady  zriadenia odborových komisií doktorandského 
štúdia na Technickej  univerzite  v Košiciach  zo dňa 3.3.2008,  ktoré nadobudli  platnosť  a účinnosť dňom 3.3.2008,  sa po 
schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 22.2.2010 číslo uznesenia 08/2010 menia a dopĺňajú 
nasledovne:

1.  § 3 ods. 9 za text „po uplynutí doby“ sa vkladá nový text, ktorý znie: „  štandardnej dĺžky“ .

2.  § 3 ods. 10 za text „toho istého študijného odboru“ sa vkladá nový text, ktorý znie: „alebo príbuzného študijného 
odboru“.

3.  §  5 ods. 1 ruší sa doterajšie znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie:
     „(1) Študent sa stáva študentom študijného programu tretieho stupňa štúdia (doktorandského štúdia) dňom zápisu v zmysle 
§ 6 ods. 3 Štatútu TUKE.“

4.  § 5 ods. 3 tretia veta za text „hodnotenie plnenia“ sa vkladá text, ktorý znie: „individuálneho“.

5.  § 5 ods. 7 text „započatia“ nahrádza textom, ktorý znie: „začatia“.

6.  § 5 ods. 9 prvá veta text „z pracoviska“ sa nahrádza textom, ktorý znie: „z fakulty“. 

7.  § 5 ods. 15 posledné slovo odseku „osvedčenie“ sa nahrádza novým, ktoré znie: „vysvedčenie“.

8. § 7 ods. 2 vypúšťa sa písm. h). Odsek označený  i) sa označuje ako „h)“.

9. § 7 ods. 2 písm. d) ruší sa text „13/2005-R“ a nahrádza sa textom, ktorý znie: „13/2008-R“

10.  § 7 ods. 2 písm. f) text pred bodkočiarkou sa ruší a nahrádza sa textom, ktorý znie: „f) dizertačnú prácu 
v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku v štyroch vytlačených exemplároch a v elektronickej forme;“.

            
             
                11. § 7 dopĺňa sa o nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

        „(7)  Pred  pripustením študenta  k obhajobe  dizertačnej  práce  Univerzitná  knižnica  TUKE zašle  dizertačnú  prácu 
v elektronickej  forme  do  centrálneho  registra  záverečných,  rigoróznych  a habilitačných  prác,  ktorý  vyhodnotí  originalitu 
záverečnej práce. Výsledok kontroly originality záverečnej práce je súčasťou zápisu o ŠS. Po úspešnej obhajobe sa záverečná 
práca zverejní v centrálnom registri záverečných prác.
         (8)  Podrobnejší postup pri zadávaní, odovzdávaní, vyhodnocovaní originality a obhajobe záverečných prác a o ich 
následnom  zverejnení  upravuje osobitný vnútorný predpis TUKE.“

12.  § 7 odseky 7 až 18 sa nahrádzajú číslami „9 až 20“
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13.  § 7 ods. 9 za text „všetkých posudkov“ sa vkladá nový text, ktorý znie: „a výsledkov kontroly originality dizertačnej 
práce,“.  

      14. § 7 ods. 10 za text „na úradnej výveske“ sa vkladá čiarka a nový text, ktorý znie: „..., na web stránke fakulty alebo 
univerzity“ 

15.  § 7 ods.  14 písm. a)  na konci  sa vkladá nový text,  ktorý znie:  „oboznámi komisiu s výsledkami originality 
dizertačnej práce,“.

      
       16.  § 8 dopĺňa sa o nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
                 „(7) Ostatné časti Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia  doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových 

komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach zo dňa 3.3.2008 ostávajú nezmenené.
                  (8) Dodatok č. 1 k  Zásadám organizácie, hodnotenia a ukončenia  doktorandského štúdia a zásady zriadenia 

odborových  komisií  doktorandského  štúdia  na  Technickej  univerzite  v Košiciach  bol  schválený  v AS  TUKE  dňa 
22.2.2010, číslo uznesenia 08/2010.“ 

                 

 V Košiciach dňa  22.2.2010

         Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.  
   rektor TUKE        

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE
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