FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

VEDECKO-VÝSKUMNÁ AS: 90 KREDITOV
VÝBEROVÁ VEDECKÁ INNOS
A./ Vypracovanie a úspešná obhajoba teoretickej þasti dizertaþnej
práce 30 kreditov
V tomto bloku doktorand môže získaĢ kredity za nasledovné þinnosti:
-

-

individuálne
konzultácie
so
školiteĐom
orientované na vypracovanie štruktúry dizertaþnej
práce
predloženie þasti dizertaþnej práce (v minimálnom
rozsahu 10 strán) I.
vypracovanie teoretickej /minimovej þasti
dizertaþnej práce
konzultácia k tvorbe výskumného plánu a jeho
realizácii
úspešná obhajoba teoretickej þasti dizertaþnej
práce

2
5
10
3
10

B./ Publikaþná þinnosĢ: zapoþíta sa maximálne 35 kreditov
Doktorand môže získaĢ kredity len za publikaþnú þinnosĢ realizovanú po
prijatí na doktorandské štúdium. Publikácie by mali obsahovo súvisieĢ
s témou dizertaþnej práce a pred odoslaním do redakcie, alebo
vystúpením na konferencii by mali byĢ oponované školiteĐom.
ýlánok v domácom nekarentovanom þasopise
ýlánok v zahraniþnom nekarentovanom þasopise
ýlánok v domácom karentovanom þasopise
ýlánok v zahraniþnom karentovanom þasopise
ýlánok v domácom nerecenzovanom zborníku

5
7
7
10
5

ýlánok v nerecenzovanom zahraniþnom zborníku
ýlánok v recenzovanom domácom zborníku
ýlánok v recenzovanom zahraniþnom zborníku
Spoluautor študijných textov – 1 kapitola
Samostatný autor študijných textov (publikovaných na základe
odporúþania recenzentov)

7
7
10
5
15
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C./ ÚþasĢ na vedeckých podujatiach: zapoþíta sa maximálne
kreditov

25

Doktorand môže získaĢ kredity len za úþasĢ na tých vedecký
podujatiach, ktoré boli realizované po prijatí na doktorandské štúdium.
Prednášky by mali obsahovo súvisieĢ s témou dizertaþnej práce a pred
vystúpením na konferencii by mali byĢ oponované školiteĐom.
Prednáška na domácej konferencii (seminári a pod.)
- prihlásená
- pozvaná
Prednáška na medzinárodnom vedeckom podujatí:
- prihlásená
- pozvaná
Poster v slovenskom jazyku (prezentovaný v SR)
Poster v cudzom jazyku (prezentovaný v zahraniþí)
ýlen výskumného / riešiteĐského kolektívu
Iné aktivity študenta (þlen redakþných rád, autor projektov, þlen
autorských kolektívov pri vypracovaní odborných analýz, odborný
posudzovateĐ projektových úloh atć.)
Zahraniþné stáže a študijné pobyty
Vedenie závereþných, bakalárskych a diplomantských prác

3
5
5
10
2
3
5
10
20
2
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