ŠTUDIJNÝ PROGRAM MANAŽMENT
Štúdium študijného programu MANAŽMENT v študijnom odbore manažment sa riadi
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a Vnútorným predpisom č. 8/2015
schváleným Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie
vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení
dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Doktorandské štúdium manažmentu trvá v štandardnej dĺžke štúdia v dennej forme štúdia
tri roky, externá forma štúdia trvá štyri roky.
Predmety študijného programu MANAŽMENT v študijnom odbore manažment pokrývajú
potrebné znalosti jadra študijného odboru a obsahujú témy a vybrané state z vedeckých disciplín:
ekonómie, manažmentu, štatistiky a financií.
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti.
Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho
študijného plánu pod vedením školiteľa. Študijný plán vypracúva školiteľ v spolupráci
s doktorandom. Podľa zamerania témy dizertačnej práce a po dohode so školiteľom si študenti
doktorandského štúdia vyberajú dva výberové predmety, ktoré sa stávajú zároveň predmetmi
dizertačnej skúšky. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok a skúšok
z povinných predmetov, povinných seminárov, výberových seminárov a individuálneho štúdia
vedeckej literatúry potrebnej k spracovaniu dizertačnej práce.
Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je
vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným
úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti
doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, seminárov, opravovanie
písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.
Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej vedeckej práce doktoranda,
ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje
školiteľ. V jej priebehu sa študenti zoznámia so všeobecnou metodológiou vedeckého výskumu,
naučia sa konkrétne metódy a techniky výskumu vhodné pre študijný odbor manažment/podnikový
manažment, naučia sa formulovať vedecký cieľ výskumu, realizovať vlastný výskum, spracujú a
dokážu interpretovať vlastné výsledky vedeckého výskumu a nájdu jeho možné aplikácie v praxi.
Kľúčová činnosť v tejto časti je tvorivá činnosť v oblasti vedy, vedecko-výskumná a publikačná
činnosť.
1. Požaduje sa minimálne jedna publikácia typu A alebo dve publikácie typu B
ako podmienka pre úspešnú obhajobu dizertačnej práce.
2. Doktorand v publikáciách typu A a B uvedie školiteľa, prípadne ďalších akademických
pracovníkov príslušnej katedry FM UK, ktorí sa spolupodieľajú na danej výskumnej úlohe,
s podielom minimálne 51 %, z dôvodu započítania publikácie v rámci akreditácie
pracoviska.
Hlavné formy kontroly štúdia sú:
 dizertačná skúška,
 obhajoba dizertačnej práce.
Doktorand počas štúdia musí získať potrebný počet kreditov. Počas štúdia doktorand musí
získavať kredity nasledovne:

1. v dennej forme doktorandského štúdia je nevyhnutné, aby doktorand získal minimálne 45
kreditov za akademický rok, odporúčaný počet kreditov za každý rok štúdia je 60 kreditov,
2. v externej forme doktorandského štúdia každoročne musí doktorand získať minimálne 30
kreditov, odporúčaný počet kreditov za každý rok štúdia je aspoň 45 kreditov.
Nesplnenie podmienok v bode 1. alebo 2. je dôvodom, aby školiteľ podal v ročnom
hodnotení návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia.
V dennej i externej forme doktorandského štúdia sa doktorand môže prihlásiť
na dizertačnú skúšku, až keď získa aspoň 90 kreditov.
Na úspešné absolvovanie doktorandského štúdia v dennej forme je nevyhnutné získať 180
kreditov za tri roky a v externej forme 180 kreditov za štyri roky. Po získaní potrebných kreditov
počas štúdia (150 kreditov) a získaní 30 kreditov za dizertačnú prácu, ktorá úspešne prešla
predobhajobou na príslušnej katedre, môže doktorand po odovzdaní finálnej verzie požiadať
o povolenie jej obhajoby.
Dizertačná práca je záverečnou prácou (ustanovenie § 51 ods. 3 zákona o vysokých
školách) a riadi sa Vnútorným predpisom č. 12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského
v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác,
kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. Ak
je dizertačná práca napísaná v inom ako slovenskom jazyku, ako samostatná príloha dizertačnej
práce musí byť resumé (alebo autoreferát) v slovenskom jazyku.
Na dizertačnú skúšku sa prihlasujú študenti dokotrandského štúdia po získaní 90 kreditov,
čo je obvykle po 18 mesiacoch na dennej forme štúdia a po 24 mesiacoch štúdia na externej forme
štúdia. Súčasťou prihlášky je predloženie písomnej práce a podrobného projektu budúcej
dizertačnej práce.
Dizertačnú skúšku vykoná študent pred komisiou, ktorá má najmenej päť členov. Obháji
písomnú prácu a projekt budúcej dizertačnej práce, v diskusii odpovie na otázky a pripomienky
oponenta a školiteľa, prípadne ďalších členov komisie a odpovie na otázky z predmetov
dizertačnej skúšky.
Predmety dizertačnej (štátnej) skúšky v študijnom programe manažment sú
1. Ekonómia
2. Manažment
3. Štatistika
4. výberový predmet
5. výberový predmet
Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce. Preukazuje sa ňou schopnosť
a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja, alebo na
samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.
Všeobecné požiadavky na doktorandské štúdium v oboch študijných programoch v dennej
i externej forme
Štruktúra študijného plánu pre tretí stupeň štúdia podľa ustanovenia § 54 ods. 8 zákona
o vysokých školách, doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti.
A. Študijná časť.
Počet predmetov: šesť predmetov – 8 kreditov za úspešne vykonanú skúšku, okrem
predmetu Metodológia vedeckej práce a písanie článkov, za ktorý bude udelených
8 kreditov iba v prípade, že za publikáciu vytvorenú v rámci tohto povinného seminára
študent získa aspoň 8 kreditov.

B. Vedecká časť.
Tvorivá činnosť v oblasti vedy a tvorivá činnosť viazaná na projekt dizertačnej práce
a dizertačnú prácu: minimálne 100 kreditov.
Tvorivá činnosť viazaná na projekt dizertačnej práce a dizertačnú prácu. Projekt
dizertačnej práce: 10 kreditov, dizertačná práca: 30 kreditov.
Tvorivá činnosť v oblasti vedy, vedecko-výskumná a publikačná činnosť.
Okrem toho doktorand vykonáva pedagogickú činnosť. Podľa ustanovenia
§ 54 ods. 11 zákona o vysokých školách, je povinnosťou doktorandov v dennej forme štúdia
vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou
činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok.
To predstavuje za desať mesiacov akademického roka štyri hodiny x 44 týždňov, t. j. 176 hodín
pedagogickej povinnosti:
a)
vedenie seminárov alebo cvičení v rozsahu štyri hodiny týždenne,
b)
odborná činnosť súvisiaca s pedagogickou činnosťou:
o vedenie bakalárskej práce,
o vypracovanie oponentského posudku na bakalársku prácu,
o vypracovanie oponentského posudku na diplomovú prácu (až po dizertačnej
skúške),
o funkcia tajomníka v komisiách na štátne záverečné skúšky,
o podporné aktivity v zabezpečení skúšobného obdobia pre katedru.
Za pedagogické aktivity sa kredity prideľujú nasledovne: desať kreditov za semester
za činnosť v bode a) a celkovo päť kreditov za akademický rok, ak doktorand vykonával všetky
činnosti v bode b). Tieto kredity udeľuje vedúci katedry.
Za vedeckú časť má doktorand získať minimálne 100 kreditov pri študijných programoch,
pri ktorých je podmienkou riadneho skončenia štúdia dosiahnutie 180 kreditov.
Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy
Publikácie:
 Publikácia v indexovanom časopise v citačných databázach Web of Science alebo Scopus
a HI ≥ 10 alebo IF ≥ 0,7 IFM. Všeobecne výstup kategórie atribútu výstupu A: 50 kreditov.
 Publikácia v zahraničnom indexovanom časopise v citačných databázach Web of Science,
a/alebo Scopus: 40 kreditov.
 Publikácia v zahraničnom indexovanom zborníku v citačných databázach Web of Science,
a/alebo Scopus: 35 kreditov.
 Publikácia v domácom indexovanom časopise v citačných databázach Web of Science,
a/alebo Scopus: 35 kreditov.
 Publikácia v domácom indexovanom zborníku v citačných databázach Web of Science,
a/alebo Scopus: 30 kreditov.
 Publikácia v zahraničnom recenzovanom a indexovanom časopise v iných citačných
databázach (Google Scholar, EBSCO, DOAJ, zbMATH, ...): 25 kreditov.
 Publikácia v zahraničnom recenzovanom a indexovanom zborníku v iných citačných
databázach (Google Scholar, EBSCO, DOAJ, zbMATH, ...): 20 kreditov.
 Publikácia v recenzovanom vedeckom časopise: 10 kreditov.
 Publikácia v odbornom recenzovanom časopise, alebo recenzovanom zborníku:
5 kreditov.
Vystúpenia na vedeckých podujatiach:



Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí alebo v Slovenskej republike publikované
v recenzovanom zborníku (na základe dokladu): + 5 kreditov k počtu kreditov
za publikáciu.
 Vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
publikované v zborníku (na základe dokladu): + 3 kredity k počtu kreditov za publikáciu.
Autorstvo/spoluautorstvo učebných textov:
 viac ako jeden autorský hárok: 10 kreditov,
 menej ako jeden autorský hárok: 5 kreditov.
Kredity za aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov:
 člen riešiteľského kolektívu v rámci APVV alebo medzinárodného výskumného projektu:
10 kreditov (za každý projekt),
 člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých pracovníkov a interného grantu UK,
alebo KEGA, alebo VEGA: 5 kreditov (za každý projekt).
Citácie a ohlasy:
 citácia – SCI, SSCI, SPCI-S, Scopus: 5 kreditov,
 citácia v zahraničí: 3 kredity,
 citácia v Slovenskej republike: 1 kredit.
Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou:
 člen programového alebo organizačného výboru konferencie alebo tracku na konferencii,
editovanie a spracovanie zborníka statí z vedeckej konferencie (co-editor): 5 kreditov.

