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Pokyny a prílohy k žiadosti o obhajobu dizertačnej práce  

 

Legislatíva: 
▪ Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 54 

Doktorandský študijný program) 
▪ Študijný poriadok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Časť tretia – Doktorandský 

stupeň štúdia (čl. 27-44) https://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-studiom/ 
▪ Smernica o záverečných a habilitačných prácach 2/2020 https://www.uniag.sk/sk/zaverecne-

prace-333/  
▪ Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 

 
Termíny: 

Podanie žiadosti o obhajobu  - do 15. 6. 2020 

Vloženie práce do UIS - do 15. 6. 2020 

 
 

Prílohy k žiadosti (zasielajú sa v elektronickej forme): 
1) dizertačná práca (v pdf-formáte),  
2) autoreferát (v pdf-formáte alebo vytlačený vo Vydavateľstve SPU v 20 vyhotoveniach*),    
3) životopis, 
4) posudok školiteľa, ktorý obsahuje najmä hodnotenie prínosu doktoranda k získaniu nových 

poznatkov vo vede, možností ich využitia a pracovnú charakteristiku doktoranda, 
5) posudok základného pracoviska a zápis z katedrovej obhajoby práce, 
6) zoznam publikovaných prác z evidencie Slovenskej poľnohospodárskej knižnice a zoznam 

ohlasov (citácií); v prípade publikácií, ktoré sú po recenzii, autor predloží doklad o akceptovaní 
publikácie, 

7) licenčná zmluva o použití záverečnej práce, 
8) protokol o kontrole originality z Centrálneho registra záverečných prác. 

 
*autoreferát sa zasiela elektronicky, vyzdvihne doktorand alebo školiteľ s rúškom a rukavicami (viac na 
https://vydavatelstvo.uniag.sk/sk/)  
 
 

Kontaktné údaje: 
Ing. Renáta Záhorská, PhD. 
D-TF SPU v Nitre 
Tr. A. Hlinku 2 
949 76 Nitra 
Tel.: 037/641 5589 
E-mail: Renata.Zahorska@uniag.sk  
 
 
EPCA: výstupy online – http://www.slpk.uniag.sk/sk/ 
 
Postup a odporúčanie pre vyhotovenie výstupu – na obrázkoch: 
 
 
  

https://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-studiom/
https://www.uniag.sk/sk/zaverecne-prace-333/
https://www.uniag.sk/sk/zaverecne-prace-333/
https://tf.uniag.sk/files/tf/documents/Doktorandi/2018-19/Prirucka_DS_18_19_stranka_final.pdf
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mailto:Renata.Zahorska@uniag.sk
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Autor dokumentu – zadáte meno   

000000 

uviesť rok začiatku štúdia 
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Plus ďalšie nastavenia – odporúčané: 
Zobraziť percentuálny podiel 
Zobraziť scientometrické údaje 
 
Poznámka: 
Zoznam citácií sa odporúča vytvoriť ako samostatný výstup, zakliknúť kategórie ohlasov 1, 2, 3, 4. 
 


