
Harmonogram doktorandského štúdia 

Materiál schválený odborovou komisiou dňa 18.6.2015, upravený podľa pokynov prof. Ing. 

Edity Hekelovej, PhD. rektorky Vysokej školy manažmentu zo dňa 10.9.2015 

Vypracovala Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 

Skratky: DDP – doktorandská dizertačná práca, DDS – doktorandská dizertačná skúška 

 

Harmonogram pre študentov druhého ročníka štvorročného externého štúdia, prijatých v  

v akademickom roku 2013/14 a neskôr: 

 

November – doktorand odovzdá prvú verziu projektu DDP školiteľovi 

December – školiteľ odovzdá pripomienky doktorandovi 

Január  – doktorand zapracuje pripomienky a ešte raz predloží projekt školiteľovi na 

záverečné schválenie 

Február  – doktorand odovzdáva hotový projekt, prihlášku na DDS a ostatné náležitosti 

Marec – oponent vypracováva posudok 

Apríl  – vymenovanie a schválenie komisie pre DDS 

Máj – jún - doktorandská dizertačná skúška  

 

 

 

 



Harmonogram pre študentov posledného ročníka externého štúdia (piateho ročníka 

externého štúdia prijatých v akademickom roku 2011/12, 2012/13, a štvrtého ročníka 

externého štúdia prijatých v akademickom roku 2013/2014, 2014/15 a neskôr) 

 

Október – doktorand odovzdá prvú verziu DDP školiteľovi 

November – školiteľ odovzdá pripomienky doktorandovi 

December – doktorand zapracuje pripomienky a ešte raz predloží DDP školiteľovi na 

záverečné schválenie 

Január – doktorand odovzdáva hotovú DDP na katedrovú obhajobu, prihlášku na katedrovú 

obhajobu a ostatné náležitosti 

Február – oponenti vypracovávajú posudok 

Marec – katedrová obhajoba 

Apríl – zapracovávanie pripomienok z katedrovej obhajoby pod dozorom školiteľa, 

odovzdanie záverečnej, hotovej podoby DDP na záverečnú obhajobu, prihláška na záverečnú 

obhajobu, odovzdanie ostatných náležitosti (autoreferát, zoznam prác...atď. podľa Pravidiel 

doktorandského štúdia na VŠM) 

Máj – OK schvaľuje oponentov a komisiu pre obhajobu, oponenti vypracovávajú posudok 

Jún – záverečná obhajoba 

 

Ak doktorandi nedodržia harmonogram (neodovzdajú predpísané náležitosti v posledný deň 
uvedeného mesiaca), ich štúdium sa predlžuje o ďalší rok, ktorý je spoplatnený ročným 
poplatkom, prípadne musia ukončiť štúdium – budú z neho výlúčení (neurobenie DDS 
v predpísanom termíne). Od akademického roku 2013/2014 bolo externé doktorandské 
štúdium podľa rozhodnutia Akreditačnej komisie skrátené z 5 rokov na 4 roky, čo ovplyvnilo 
aj termín absolvovania DDS a obhajoby DDP. 

Pozn. Tento harmonogram nahrádza a špecifikuje tie časti Pravidiel doktorandského štúdia, 
ktoré sa týkajú termínov DDS a katedrovej a záverečnej obhajoby DDP. 


