
Poznámky k ukončeniu štúdia PhD. 2017/2018 

 

K ukončeniu PhD. štúdia je potrebné si podať žiadosť na študijné oddelenie TF v stanovenom 

termíne podľa harmonogramu, po termíne už nemusí byť akceptovaná na daný dátum obhajoby, na 

ktorý sa hlásite. 

V žiadosti o obhajobu dizertačnej práce (PhD.) sa udávajú aj mená oponentov – jeden z oponentov 

musí byť odborník z iného teologického pracoviska ako je TF KU. Je dobré, ak sú oponenti ešte pred 

odovzdaním prihlášky oboznámení s tým, že Vám budú robiť oponentúru – tieto veci vybavuje školiteľ. 

Žiadosť sa odovzdáva v tlačenej forme kvôli podpisom. 

 

Pri podaní žiadosti o obhajobu je potrebné odovzdať prácu v elektronickej forme – zaslať na email 

študijného oddelenia. K práci sa totiž najprv vyjadruje odborová komisia, až po jej kladnom vyjadrení 

je práca pripustená k obhajobe. Následne je potrebné odovzdať 4 výtlačky práce a prácu nahrať aj do 

AIS. Náležitosti, ktoré má obsahovať dizertačná práca sú zverejnené v Smernici RE o záverečných 

prácach 2/2017 sprístupnenej na stránke tf.ku.sk – štúdium – záverečné práce. Tí z vás, ktorým 

nahodenie práce do systému robí problém, kontaktujte študijné oddelenie (studijne.tf@ku.sk,  055/ 68 

36 122 – s. Natanaela Selepová, s. Karolína Glodžáková)  

 

K ukončeniu štúdia musí mať študent-doktorand ukončený ročník t. j. absolvované všetky predmety 

v zápisnom liste (okrem obhajoby práce) a splnené podmienky študijného plánu daného prorgamu. 

Prosíme, aby ste si ustriehli ohodnotenie predmetov školiteľom a prednášajúcimi. Do obhajob musia 

byť všetky povinnosti doktoranda splnené.  

 

Pripomíname, že štandardnú dĺžku doktorandského štúdia je možné podľa § 65 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov presiahnuť maximálne o 

2 roky v dennej aj externej forme, preto prosím doktorandov, ktorým táto lehota tento akademický rok 

končí, aby si termíny obhajob ustriehli, pokiaľ majú záujem dokončiť štúdium riadnym absolvovaním. 

 

Prajeme veľa úspechov v štúdiu a pri písaní prác. 

 

S pozdravom 

  

SLLic. Andrej Krivda, PhD. 

Prodekan pre vedu a výskum TF KU 
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