
Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia 

Centra spoločenských a psychologických vied SAV 

 

 

1. Úvod 
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (ďalej ako „CSPV SAV“) realizuje na 
základe Dohody o spoločnom doktorandskom štúdiu v spolupráci s príslušnými fakultami 
vysokých škôl doktorandské štúdium v študijných programoch spadajúcich do nasledovných 
študijných odborov:  
8. ekonómia a manažment 
15. historické vedy   
26. politické vedy 
32. psychológia 
 

 
2. Požiadavky na garantov doktorandského štúdia 

Každý študijný odbor je v CSPV SAV garantovaný garantom, ktorý je významnou 
rešpektovanou osobnosťou v odbore, ktorý garantuje. Garanta navrhuje riaditeľ/ka CSPV 
SAV v spolupráci s vedeckou radou (VR) organizácie. Návrhy na garantov doktorandského 
štúdia schvaľuje VR CSPV SAV. Garant doktorandského štúdia musí spĺňať nasledovné 
podmienky:  
a. má vedeckú hodnosť DrSc. alebo vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom odbore 

alebo sa približuje splneniu kritérií na udelenie vedeckej hodnosti DrSc. podľa požiadaviek 
SKVH  

b. má v CSPV SAV 100% úväzok a je aktívne zapojený do výskumu 
c. má primeraný publikačný výstup za posledných 5 rokov 
d. neprekročil vek 70 rokov.  

 
 

3. Výber a požiadavky na školiteľov  
Školitelia doktorandov v CSPV SAV sa vyberajú z pracovníkov/čok, ktorí sú uznávanými 
odborníkmi/čkami v príslušnom vednom odbore. Školiteľov doktorandov na návrh garanta 
príslušného študijného odboru schvaľuje vedecká rada CSPV SAV (ďalej ako „VR CSPV SAV“). 
Po schválení VR CSPV SAV je školiteľ navrhnutý na schválenie vedeckej rade príslušnej fakulty 
vysokej školy. Školiteľ/ka musí spĺňať nasledovné podmienky: 
a. má kvalifikačný stupeň minimálne IIa, 
b. bol minimálne raz zodpovedným riešiteľom grantu (táto podmienka sa môže vynechať v 

prípade, ak kandidát svoje vedecké kvality dokladá nadpriemerným počtom vedeckých 
štúdií v kvalitných zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS) 

c. je za posledné štyri roky, pred jeho/jej schvaľovaním vo VR CSPV SAV, (spolu-) 
autorom/kou aspoň dvoch štúdií v časopisoch registrovaných v databázach WoS a 
SCOPUS. 



d. jeden školiteľ /ka by spravidla nemal viesť viac ako 3 študentov v riadnom dennom štúdiu.  
 

 
4. Požiadavky na kvalitu absolventov  

Absolvent/ka doktorandského štúdia nadobúda prostredníctvom štúdia spôsobilosť získavať 
najnovšie poznatky z daného odboru, rozširovať rozsah vedomostí v danom odbore vlastnou 
vedecko-výskumnou aktivitou a uplatňovať ich v príslušných oblastiach praxe. Tieto 
spôsobilosti sa okrem iného nadobúdajú aj praxou v oblasti publikovania vedeckých štúdií, 
pričom počet a úroveň týchto štúdií pri ukončení doktorandského štúdia zodpovedá 
požiadavkám konkrétneho študijného programu. Okrem toho sa od absolventa/ky 
doktorandského štúdia v CSPV SAV požaduje, aby ku dňu obhajoby dizertačnej práce mal/a 
aspoň jednu publikáciu s viac ako 50% autorským podielom v časopise registrovanom v 
databázach WoS alebo SCOPUS (štúdia, ktorá ešte nebola zaradená do konkrétneho čísla 
časopisu, ale bola redakciou časopisu s konečnou platnosťou akceptovaná, môže byť 
splnením tejto podmienky v prípade, ak doktorand/ka hodnoverne preukáže je akceptáciu 
redakciou, napr. prostredníctvom komunikácie s redakciou či jej publikovaním  spôsobom  
„online first“), a ďalšiu publikáciu vo vedeckom (preukázateľne recenzovanom) časopise 
alebo zborníku. Pri uplatňovaní tohto pravidla platí, že ďalšia publikácia z "vyššej kategórie" 
môže nahradiť nižšie hodnotenú publikáciu. 
  
 

5. Témy doktorandského štúdia 
Témy dizertačných prác, ktoré sú vypisované v príslušný akademický rok, navrhujú školitelia, 
ktorí prešli schválením VR CSPV SAV, ako aj vedeckou radou príslušnej fakulty, s ktorou má 
CSPV SAV uzatvorenú dohodu o doktorandskom štúdiu. Témy dizertačných prác reflektujú 
aktuálnu úroveň riešenia vedeckej problematiky v medzinárodnom meradle tak po stránke 
tematickej, ako aj metodologickej. Témy dizertačných prác pred ich zverejnením schvaľuje 
garant príslušného študijného odboru. Vypísanie témy je zároveň deklaráciu toho, že 
príslušné pracovisko CSPV SAV  poskytne doktorandovi/ke prijatému/jej na danú tému 
personálnu a materiálnu podporu na riešenie danej témy, a to z projektu, ktorého je školiteľ 
hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom.  
 
 

6. Kontrola priebehu doktorandského štúdia 
Za riadny priebeh doktorandského štúdia v CSPV SAV je zodpovedný garant príslušného 
študijného odboru v koordinácii s riaditeľom/kou CSPV SAV, vedúcimi organizačných zložiek, 
VR CSPV SAV a školiteľmi. Garant kontroluje a ovplyvňuje kvalitu doktorandského štúdia 
najmä tým, že:  
a. v koordinácii s vedením CSPV SAV navrhuje a pripomienkuje vnútorný systém kvality 

doktorandského štúdia,  
b. v spolupráci s vedeckou radou hodnotí a vyberá kandidátov na školiteľov dizertačných 

prác z radov pracovníkov/čok CSPV SAV, navrhuje ich na schválenie VR CSPV SAV, 
c. schvaľuje témy dizertačných prác navrhované školiteľmi a posudzuje ich súlad 

s aktuálnymi vedeckými trendmi, 



d. prostredníctvom osobných a tímových stretnutí, interných seminárov a ďalších 
hodnotiacich nástrojov hodnotí priebeh a kvalitu práce jednotlivých doktorandov/iek 
a školiteľov a dáva prípadné návrhy na zvyšovanie kvality, 

e. v koordinácii s príslušnými osobami a vedením CSPV SAV rieši vzniknuté problémy 
týkajúce sa kvality doktorandského štúdia a jeho priebehu. 

  
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia schválila Vedecká rada CSPV SAV 

dňa 28.2.2020. 

Aktualizovanie zoznamu študijných odborov: 16.4.2021 

 

V Košiciach, 16.4.2021      Mgr. Denisa Fedáková, PhD. 

         riaditeľka CSPV SAV 


