Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia
v Ústave slovenskej literatúry SAV

Doktorandské štúdium v ÚSlL SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV realizuje doktorandské štúdium v študijnom odbore
Filológia, študijný program Slovenská literatúra ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe
rámcovej dohody s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Výber školiteľov
Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môže vykonávať vedecký pracovník s priznaným
vedeckým kvalifikačným stupňom IIa alebo I v zmysle platných ustanovení zákona č.
39/1977 Zb., vykonávacej vyhlášky č. 55/1977 Zb. Vedecký pracovník s vedeckým
kvalifikačným stupňom IIa, musí zároveň spĺňať vedecké kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent na Univerzite Komenského v Bratislave (v súlade s platným
Rozhodnutím rektora, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov
docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave). Zároveň podľa pravidiel
Vnútorného systému zabezpečenia kvality doktorandského štúdia vydaných SAV bol
minimálne raz zodpovedným riešiteľom grantu, výnimočne spoluriešiteľom, ak svoje vedecké
kvality dokladá výnimočne kvalitnou publikačnou činnosťou. Ak nie je počas vedenia
doktoranda zodpovedným riešiteľom grantu, je spoluriešiteľom grantového projektu a
zodpovedný riešiteľ projektu deklaruje, že finančne podporí výskum a/alebo účasť na
konferenciách prijímaného doktoranda, má primeraný publikačný výstup za posledných 5
rokov. Školiteľ zároveň nevedie viac ako troch študentov v riadnom dennom štúdiu.
Školitelia navrhnutí na schválenie Vedeckou radou Filozofickej fakulty UK v Bratislave
musia byť schválení Vedeckou radou Ústavu slovenskej literatúry SAV na zasadnutí, na
ktorom je prítomný aj garant doktorandského štúdia v ústave.
Vypisované témy doktorandských prác
Návrhy na témy doktorandského štúdia prerokuje a schvaľuje Vedecká rada Ústavu
slovenskej literatúry SAV (ďalej len VR) na zasadnutí, na ktoré prizve aj garanta
doktorandského štúdia. VR preverí, či potenciálny školiteľ spĺňa stanovené kvalitatívne
kritériá, súlad vypisovanej témy s vedeckým profilom školiteľa a aktuálnou vedeckou
koncepciou ústavu, pričom zohľadní aj možnosti zapojenia potenciálneho študenta
doktorandského štúdia do konkrétneho grantového projektu riešeného v ústave. Návrhy
schválené VR ÚSlL SAV sa následne posielajú na schválenie vedeckej rade Filozofickej
fakulty UK.
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Kontrola plnenia kritérií a priebehu PhD. štúdia
Doktorandi ÚSlL SAV SAV majú v rámci štúdia dosiahnuť stanovený počet kreditov podľa
požiadaviek FiF UK. Zároveň musia spĺňať pravidlá hodnotenia vedeckých pracovníkov
stanovené interným dokumentom Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktoré určujú publikačný
štandard na jeden kalendárny rok (dokument je zverejnený na webovej stránke inštitúcie
v sekcii Interné dokumenty). Tieto požiadavky sú na úrovni požiadaviek Vnútorného systému
zabezpečenia kvality doktorandského štúdia, resp. ich prevyšujú. Doktorand musí v priebehu
svojho štúdia absolvovať študijný pobyt v zahraničí v rozsahu jedného semestra.
V priebehu doktorandského štúdia školiteľ predkladá vedeniu Ústavu ročné hodnotenie
doktoranda, ktoré slúži ako podklad na komisionálne hodnotenie jeho činnosti doktoranda,
ktoré sa koná každoročne za účasti školiteľa, riaditeľa ústavu, garanta doktorandského štúdia,
prípadne ďalších prizvaných vedeckých pracovníkov Prípadné problémy rieši vedenie
pracoviska priebežne v súčinnosti s garantom štúdia.
Požiadavky na kvalitu absolventov
Cieľom Ústavu slovenskej literatúry SAV ako školiaceho pracoviska je vychovávať
absolventov, ktorí sú kompatibilní a oboznámení s medzinárodným výskumným prostredím,
schopní samostatnej vedeckej práce i vedeckej kooperácie, plánovania projektov a aktívni pri
prezentovaní svojich výsledkov pred vedeckou komunitou.
Absolvent doktorandského štúdia by mal mať ku dňu obhajoby dizertačnej práce publikovanú
minimálne aspoň jednu publikáciu s viac ako 50% autorským podielom v časopise
registrovanom v databázach WoS, SCOPUS alebo v inej medzinárodnej databáze
rešpektovanej danou vednou disciplínou; ďalšiu publikáciu vo vedeckom (preukázateľne
recenzovanom) časopise alebo zborníku.

V Bratislave 24. 2. 2020

Mgr. Ivana Taranenková
riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV
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