
Harmonogram pre III. stupeň vysokoškolského štúdia 
na NHF EU (doktorandské štúdium) 

v akademickom roku 2018/2019 

 

 
Štátne skúšky na 3. stupni štúdia   (dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác) sa budú 
konať v dvoch termínoch:  
 

1. termín   konania  1.3. 2019  – 29.3. 2019 
2. termín   konania  24.6. 2019 – 12.7. 2019 

 
 
Prihlasovanie na štátne skúšky v AISE a na referáte doktorandského štúdia: 
 

1. termín  konania  1.3. 2019  –  29.3. 2019      
- pre prihlasovanie na dizertačnú skúšku treba v termíne od 1.2. 2019 – 15.2. 2019 prihlásiť 

sa v AISE a na referát doktorandského štúdia odovzdať prihlášku s prílohami.     
- katedrové obhajoby projektov k dizertačnej skúške odporúčame absolvovať v mesiaci 

január 2019. 
 

- pre prihlasovanie sa na obhajobu dizertačnej práce treba v termíne od 3.12. 2018 – 21.12.2018 
prihlásiť sa v AISE a na referát doktorandského štúdia odovzdať prihlášku s prílohami.     

- katedrové obhajoby dizertačných prác odporúčame absolvovať september/október 2018. 
 

 
2. termín  konania  24.6. 2019  –  12.7. 2019      

- pre prihlasovanie na dizertačnú skúšku treba v termíne od 13.5. 2019 – 31.5. 2019  prihlásiť 
sa v AISE a na referát doktorandského štúdia odovzdať prihlášku s prílohami.  

- katedrové obhajoby projektov k dizertačnej skúške odporúčame absolvovať v mesiaci apríl 
2019.  
     

- pre prihlasovanie sa na obhajobu dizertačnej práce treba v termíne od 1.4.2019 – 30.4.2019 
prihlásiť sa v AISE a na referát doktorandského štúdia odovzdať prihlášku s prílohami.      

- katedrové obhajoby dizertačných prác odporúčame absolvovať február /marec 2019.  

ročník denná forma externá forma 

1. - publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- pre zápis do vyššieho ročníka doktorandi 
musia získať minimálne 36 kreditov zo 
študijnej časti 

- publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- pre zápis do vyššieho ročníka doktorandi 
musia získať minimálne  36 kreditov zo 
študijnej časti 

2. - publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky 
- publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 
- splnenie predmetov študijného plánu do 

31.8.2019 

 

3. - publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- vykonanie štátnej skúšky – obhajoby 
záverečnej práce 

- publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 
- vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky 

 

4.   
                           - 

- publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- vykonanie štátnej skúšky – obhajoby 
záverečnej práce 

5. 
(doktorandi 
externej 
formy 
štúdia 
prijatí pred 
1.9.2015) 

 
                           - 

- publikačnú činnosť  treba evidovať do knižnice 

- vykonanie štátnej skúšky – obhajoby 
záverečnej práce 


