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Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia

Kritériá pre výber školiteľov
Školiteľov schvaľuje Vedecká rada CEM SAV na základe splnenia nasledujúcich kritérií:
• školiteľ musí mať kvalifikačný stupeň IIa
• školiteľ musí mať za obdobie posledných 3 rokov aspoň 3 publikácie v časopisoch s IF ako
prvý resp. posledný autor
• školiteľ musí mať úspešne ukončeného aspoň jedného študenta v II. stupni VŠ štúdia a musí sa
podieľať na ďalšej pedagogickej činnosti (vedenie bakalárskych prác, seminárov, cvičení a
pod.)
• školiteľ musí byť zodpovedným riešiteľom minimálne VEGA projektu, resp. iného adekvátne
financovaného projektu
• jeden školiteľ môže viesť súčasne maximálne 3 študentov v riadnom dennom štúdiu
Ak schválený školiteľ nesplní dané kritériá, nie je mu umožnené vypísať tému doktorandského
štúdia do doby, kým podmienky znovu nesplní.
Kritériá pre výber vypisovaných tém doktorandského štúdia
• téma musí byť v súlade s vedeckým zameraním CEM SAV
• téma musí riešiť problematiku originálnym a inovatívnym spôsobom
• preferujú sa témy školiteľov aktuálne vykazujúcich lepšie kvalitatívne ukazovatele vedeckopedagogickej činnosti. Dôraz sa kladie najmä na prvý kvartil u publikačných výstupov.
• témy sú vypisované aj v anglickom jazyku pre zahraničných adeptov PhD štúdia, pre
internacionalizáciu doktorandského štúdia sú školitelia stimulovaní školiť zahraničných
študentov.
Kontrola priebehu doktorandského štúdia
V rámci CEM SAV je poverená osoba, spravidla jeden z vedeckých riaditeľov, koordináciou
doktorandského štúdia na pracovisku a komunikáciou s jednotlivými fakultami univerzít. Poverená
osoba koordinuje, kontroluje a každoročne vyhodnocuje prácu doktorandov a ich školiteľov.
Taktiež dozerá na plnenie požiadaviek na publikačné výstupy vyžadovaných pre jednotlivé
programy aj v prípade, že táto požiadavka prevyšuje požiadavky univerzity, s ktorou má CEM
SAV podpísanú Rámcovú dohodu o doktorandskom štúdiu.
Centrum experimentálnej medicíny, Dúbravská cesta 9, Bratislava 841 04,
Slovenská republika

+421-2-3229 6020

Olga.pechanova@savba.sk

Okrem toho sa uskutočňujú nasledovné aktivity:
• povinný seminár doktorandov pred odovzdaním minimovej a dizertačnej práce
• povinná účasť doktorandov na každoročnej minikonferencii PhD študentov v anglickom jazyku,
v poslednom ročníku v úlohe organizátorov
• doktorandi sa počas štúdia musia aktívne zúčastniť minimálne 2 zahraničných konferencií
• doktorandi sa počas štúdia musia zúčastniť minimálne krátkodobého výskumného resp.
vzdelávacieho zahraničného pobytu súvisiaceho s ich štúdiom
• ročné hodnotenie doktorandov za prítomnosti vedeckého riaditeľa príslušného ústavu, garanta
odboru, vedeckého pracovníka povereného koordináciou doktorandského štúdia a školiteľa,
pozývaný/á je aj riaditeľ CEM SAV.
Požiadavky na kvalitu absolventov doktorandského štúdia
Pre úspešné ukončenie doktorandského štúdia musí doktorand CEM SAV splniť nasledovné
kritériá:
Doktorand musí byť autorom aspoň dvoch publikácií „in extenso“ v časopisoch evidovaných
v databáze WOS. Aspoň v jednej z týchto publikácií musí byť doktorand prvým autorom. Aspoň
jedna z publikácií musí
•
•
•

byť publikovaná v časopise s IF ³ 0,8
byť publikovaná v časopise, ktorý je v 1. alebo 2. kvartile podľa databázy Scimago
byť prácou, v ktorej sa reportujú originálne výsledky empirického výskumu (napr.
experimentálnej štúdie)

Interné kritériá CEM majú zaručiť dostatočnú kvalitu publikačných výstupov doktorandov CEM.
Plnenie interných kritérií je monitorované zo strany P SAV. Ak doktorand absolvuje doktorandské
štúdium v organizácií SAV, avšak nesplní jej interné kritériá, bude to mať negatívne konsekvencie
pre organizáciu SAV. Interné kritériá CEM nenahrádzajú kritériá fakúlt, v spolupráci s ktorými sa
doktorandské štúdium realizuje, a doktorand tak okrem kritérií CEM musí splniť aj kritériá
príslušnej fakulty v danom programe doktorandského štúdia.

