Vnútorný predpis Fakulty humanitných vied UMB
o zriaďovaní a pôsobnosti odborových komisií/spoločných odborových
komisií doktorandského štúdia
Vnútorný predpis sa vydáva na základe § 54 ods. 17 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s čl. 2 Smernice č. 4/2013
o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a upravuje kompetencie
odborových a spoločných odborových komisií (ďalej OK a SOK).

Článok I.
Zriaďovanie OK/SOK
1. Návrh na zloženie (doplnenie) OK/SOK predkladá Vedeckej rade Fakulty humanitných
vied UMB (VR FHV UMB) dekan na podnet garanta študijného programu (ŠP). Vedecká rada
zaujme k návrhu stanovisko na základe predložených vedecko-pedagogických charakteristík
navrhovaných členov. O predložených návrhoch sa hlasuje verejne. Členov OK/SOK
vymenúva dekan fakulty na základe rozhodnutia vedeckej rady.
2. Členmi OK/SOK môžu byť vysokoškolskí učitelia, ktorí dosiahli minimálne titul docent,
vedeckovýskumní pracovníci, ako aj odborníci z praxe s titulom CSc./PhD.
3. OK/SOK je najmenej sedemčlenná. Na prvej porade komisie, ktorú zvolá garant ŠP, si
členovia volia spomedzi seba predsedu. Predsedom komisie býva spravidla garant ŠP, čo sa
odporúča aj s ohľadom na rozsah a náročnosť jeho kompetencií.
4. Ak sa študijný program realizuje v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, má táto
inštitúcia v OK/SOK primerané (dohodnuté) zastúpenie. Zástupcov externej vzdelávacej
inštitúcie deleguje do OK/SOK svojím rozhodnutím vedecká rada tejto inštitúcie, t. j. ich
členstvo už nepodlieha schvaľovaniu vo VR FHV UMB. Na základe rozhodnutia vedeckej rady
externej vzdelávacej inštitúcie ich za členov OK/SOK vymenúva dekan fakulty.

Článok II.
Kompetencie OK/SOK
1. OK/SOK alebo jej predseda v prípade, že je totožný s garantom ŠP, schvaľuje témy
dizertačných prác vypísané na daný akademický rok, resp. vyjadruje k žiadostiam o zmenu
názvu dizertačnej práce v priebehu doktorandského štúdia. Povinnosťou OK/SOK alebo jej
predsedu, ak je totožný s garantom ŠP, je požiadať školiteľa o úpravu témy tak, aby
zodpovedala charakteru doktorandského štúdia, resp. výskumným zámerom školiaceho
pracoviska.
2. OK/SOK
a) prerokúva návrhy na školiteľov pre prijatých študentov,
b) určuje predmety dizertačnej skúšky, prerokúva tézy týchto predmetov, ako aj súvislosti
medzi tézami a tematickým zameraním dizertačných prác,
c) schvaľuje individuálny študijný plán doktoranda,
d) vyjadruje sa k výročnému hodnoteniu doktoranda,
e) vyjadruje sa k možnosti predkladania dizertačnej práce v cudzom jazyku,
f) rieši problémy spojené s doktorandským štúdiom v danom študijnom programe (zmena
školiteľa, zmena témy dizertačnej práce, kolízne situácie vyplývajúce z kontroly štúdia a
výročného hodnotenia doktoranda, zmena formy doktorandského štúdia, zmena
študijného programu doktoranda atď.),
g) dopĺňa zoznam adresátov autoreferátov dizertačných prác.

Článok III.
Kompetencie predsedu OK/SOK
1. Predseda OK/SOK predkladá dekanovi fakulty návrh na vymenovanie predsedu a členov
a) komisie pre prijímacie skúšky na doktorandské štúdium,
b) komisie pre dizertačnú skúšku,
c) komisie pre obhajobu dizertačnej práce.
2. Predseda OK/SOK schvaľuje
a) návrh školiteľa na oponenta písomnej práce, ktorú doktorand predkladá k dizertačnej
skúške,
b) školiteľov návrh na oponentov dizertačnej práce a predkladá ich dekanovi fakulty.
3. Predseda OK/SOK

a) dodáva závery výročného hodnotenia doktoranda (v termíne určenom fakultou) útvaru
pre doktorandské štúdium,
b) vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o povolenie obhajoby dizertačnej práce,
c) stanovuje v osobitných prípadoch náhradný termín na vykonanie dizertačnej skúšky.

Článok IV.
Záverečné ustanovenie
1. Vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2014.
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