
Dodatok č. 1 

 

k 

 

Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, 

ktoré vstúpili do platnosti od 1.9.2016 pre všetkých študentov 3. stupňa štúdia 

na EU v Bratislave prijatých do 1. roka 3. stupňa štúdia od akademického roka 

2016/2017 

 

V článku 2 bode 5 sa prvá veta upravuje nasledovne: 

 

„Činnosť odborových komisií na príslušnej fakulte upravuje spoločný Rokovací poriadok, 

ktorý schvaľuje vedecká rada príslušnej fakulty.“ 

 

V článku 2 bode 7 sa v písm. d) vypúšťajú slová: 

 

„ako aj predsedu a členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce“ 

 

V článku 2 bode 7 sa dopĺňa písm. e) v znení: 

 

„predsedu a členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce“ 

 

V článku 5 bode 2 sa vypúšťa písm. d) v znení: 

 

„navrhnúť predsedu komisie pre obhajobu dizertačnej práce a minimálne troch ďalších členov 

komisie, pričom odborová, resp. spoločná odborová komisia môže uskutočniť zmeny 

v návrhu, a dekan príslušnej fakulty najneskôr do 30 dní po vyjadrení odborovej, resp. 

spoločnej odborovej komisie vymenuje predsedu komisie pre obhajobu dizertačnej práce 

a minimálne troch ďalších členov komisie“ 

 

V článku 11 bode 2 sa dopĺňa písm. p) v znení: 

 

„posudok školiteľa na dizertačnú prácu v zmysle čl. 5 bodu 3 písm. f“ 

 

V článku 16 bode 2 sa za prvú vetu dopĺňa text v znení: 

 

„Predsedu a členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce menuje do 30 dní dekan príslušnej 

fakulty na návrh predsedu odborovej, resp. spoločnej odborovej komisie z učiteľov vo 

funkciách profesorov, docentov a ďalších odborníkov schválených vedeckou radou príslušnej 

fakulty v súlade s čl. 2 bodom 7 písm. e. Dekan príslušnej fakulty menuje taktiež oponentov 

dizertačnej práce na návrh školiteľa v zmysle čl. 5 bodu 3 písm. e.“ 

 

V článku 16 bode 7 sa medzi prvú a druhú vetu dopĺňa text v znení: 

 

„Výsledok obhajoby dizertačnej práce klasifikačným stupňom sa stanoví tak, že každý člen 

komisie pre obhajobu dizertačnej práce navrhne klasifikačný stupeň obhajoby dizertačnej 

práce a následne sa vypočíta aritmetický študijný priemer z hodnotení všetkých prítomných 

členov komisie a hodnotení všetkých oponentov. Celkový výsledok štátnych skúšok a celkový 

výsledok štúdia sa stanoví v zmysle príslušných ustanovení platného Študijného poriadku 

Ekonomickej univerzity v Bratislave.“ 



Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave, ktoré vstúpili do platnosti od 1.9.2016 pre všetkých študentov 3. stupňa štúdia 

na EU v Bratislave prijatých do 1. roka 3. stupňa štúdia od akademického roka 2016/2017, 

prerokovala a schválila Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 23.10.2017. 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1.11.2017. 

 

 

Bratislava, 23.10.2017 

 

        prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                rektor EU v Bratislave 


