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Rámcový harmonogram pre uskutočnenie dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce 

doktorandov v dennej forme štúdia na FHI EU v Bratislave 

 Etapa prípravy  Termín Poznámka 
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1. termín dizertačnej skúšky 

 

november  v 2. ročníku 

štúdia  

Fakulta 2 mesiace pred konaním 

dizertačnej skúšky zverejní v AIS termín 

skúšky. Doktorand sa v AIS prihlasuje 

na dizertačnú skúšku najneskôr 1 mesiac 

pred termínom skúšky.  
2. termín dizertačnej skúšky marec v 2. ročníku 

štúdia 

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku 

 

najneskôr 1 mesiac pred 

termínom dizertačnej 

skúšky, na ktorú sa 

doktorand nahlásil v AIS 

Súčasťou prihlásenia sa na dizertačnú 

skúšku je odovzdanie projektu 

dizertačnej práce a riadne vyplnenej 

prihlášky  na dizertačnú skúška na 

OVaDŠ. Tlačivo k Prihláške na 

dizertačnú skúšku je zverejnené na: 

https://fhi.euba.sk/studium/doktorandske-

studium/predpisy 

Predseda subodborovej komisie navrhne 

dekanovi FHI predsedu a členov 

komisie, miesto a čas konania 

dizertačnej skúšky 

najneskôr 3 týždne pred 

termínom dizertačnej 

skúšky 

 

Dekan vymenuje oponenta (oponenta 

navrhne školiteľ v prihláške doktoranda 

na dizertačnú skúšku)  

najneskôr 3 týždne pred 

termínom dizertačnej 

skúšky  

 

Vypracovanie oponentského posudku 

a jeho vloženie do AIS 

najneskôr 7 dní pred 

termínom dizertačnej 

skúšky 

 

Dizertačná skúška  Dizertačná skúška je podmienkou 

pre zápis doktoranda v dennej forme 

do 3. ročníka štúdia 
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Predloženie dizertačnej práce na internú 

obhajobu na príslušnej katedre  

najneskôr 21. marca 

v 3. ročníku štúdia 
 

Interná obhajoba dizertačnej práce 

na vedeckom zasadnutí príslušnej 

katedry 

 

najneskôr 15. apríla 

v 3. ročníku štúdia 

Na internej obhajobe školiteľ doktoranda 

potvrdí splnenie povinností interného 

doktoranda uvedených v čl. 4 ods. 2 

písm. h) až k) a l-i) Zásad organizácie 

doktorandského štúdia na FHI EU 

v Bratislave (2020). 

Prihlásenie sa na obhajobu dizertačnej 

práce 

najneskôr 25. mája 

v 3. ročníku štúdia 

Tlačivo k Žiadosti o povolenie obhajoby 

dizertačnej práce je zverejnené na: 

https://fhi.euba.sk/studium/doktorandske-

studium/predpisy  

Doktorand k žiadosti pripojí prílohy, 

ktoré sú špecifikované v čl. 11 ods. 2 

Zásad organizácie doktorandského 

štúdia na FHI EU v Bratislave (2020). 

Obhajoba dizertačnej práce najneskôr posledný 

augustový týždeň 

v 3. ročníku štúdia 

 

Poznámka: Uvedené termíny platia pre štandardnú dĺžku štúdia.  

https://fhi.euba.sk/studium/doktorandske-studium/predpisy
https://fhi.euba.sk/studium/doktorandske-studium/predpisy
https://fhi.euba.sk/studium/doktorandske-studium/predpisy
https://fhi.euba.sk/studium/doktorandske-studium/predpisy


Rámcový harmonogram pre uskutočnenie dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce 

doktorandov v externej forme štúdia na FHI EU v Bratislave 
 Etapa prípravy  Termín Poznámka 
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1. termín dizertačnej skúšky 

 

november  v 3. ročníku 

štúdia  

Fakulta 2 mesiace pred konaním 

dizertačnej skúšky zverejní v AIS termín 

skúšky. Doktorand sa v AIS prihlasuje 

na dizertačnú skúšku najneskôr 1 mesiac 

pred termínom skúšky.  
2. termín dizertačnej skúšky marec v 3. ročníku 

štúdia 

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku 

 

najneskôr 1 mesiac pred 

termínom dizertačnej 

skúšky, na ktorú sa 

doktorand nahlásil v AIS 

Súčasťou prihlásenia sa na dizertačnú 

skúšku je odovzdanie projektu 

dizertačnej práce a riadne vyplnenej 

prihlášky  na dizertačnú skúška na 

OVaDŠ. Tlačivo k Prihláške na 

dizertačnú skúšku je zverejnené na: 

https://fhi.euba.sk/studium/doktorandske-

studium/predpisy 

Predseda subodborovej komisie navrhne 

dekanovi FHI predsedu a členov 

komisie, miesto a čas konania 

dizertačnej skúšky 

najneskôr 3 týždne pred 

termínom dizertačnej 

skúšky 

 

Dekan vymenuje oponenta (oponenta 

navrhne školiteľ v prihláške doktoranda 

na dizertačnú skúšku)  

najneskôr 3 týždne pred 

termínom dizertačnej 

skúšky  

 

Vypracovanie oponentského posudku 

a jeho vloženie do AIS 

najneskôr 7 dní pred 

termínom dizertačnej 

skúšky 

 

Dizertačná skúška  Dizertačná skúška je podmienkou 

pre zápis doktoranda v externej forme do 

4. ročníka štúdia 
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Predloženie dizertačnej práce na internú 

obhajobu na príslušnej katedre  

najneskôr 21. marca 

v 4. ročníku štúdia 
 

Interná obhajoba dizertačnej práce 

na vedeckom zasadnutí príslušnej 

katedry 

 

najneskôr 15. apríla 

v 4. ročníku štúdia 

Na internej obhajobe školiteľ doktoranda 

potvrdí splnenie povinností externého 

doktoranda uvedených v čl. 4 ods. 2 

písm. h) až k) Zásad organizácie 

doktorandského štúdia na FHI EU 

v Bratislave (2020). 

Prihlásenie sa na obhajobu dizertačnej 

práce 

najneskôr 25. mája 

v 4. ročníku štúdia 

Tlačivo k Žiadosti o povolenie obhajoby 

dizertačnej práce je zverejnené na: 

https://fhi.euba.sk/studium/doktorandske-

studium/predpisy 

Doktorand k žiadosti pripojí prílohy, 

ktoré sú špecifikované v čl. 11 ods. 2 

Zásad organizácie doktorandského 

štúdia na FHI EU v Bratislave (2020). 

Obhajoba dizertačnej práce najneskôr posledný 

augustový týždeň 

v 4. ročníku štúdia 

 

Poznámka: Uvedené termíny platia pre štandardnú dĺžku štúdia.  
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