Príloha 3 k Smernici č. 1/2010 o doktorandskom štúdiu na UMB v Banskej Bystrici

UNIVERZITA MATEJA BELA
v Banskej Bystrici
Fakulta ........
ulica č., smerové číslo miesto

logo
fakulty

ZÁZNAM O ŠTÁTNEJ SKÚŠKE
DIZERTAČNÁ SKÚŠKA
Meno a priezvisko:

........................................................

Dátum a miesto narodenia:
Študijný odbor:
Študijný program:
Dátum nástupu na tretí stupeň štúdia:

........................................................
číslo a názov
názov
..........................

Predmety štátnej skúšky:
Názov predmetu
dátum vykonania
Názov predmetu
Názov predmetu
Názov predmetu
Názov predmetu
Názov predmetu
Písomná práca k dizertačnej skúške

známka
známka
známka
známka
známka
známka
známka

Téma písomnej práce k štátnej skúške: ...........................................................
..........................................................................................................................................
Školiteľ:

.......................................

Oponenti:

.......................................
.......................................

Výsledok štátnej skúšky:

prospel/a,
neprospel/a
(nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vykonania prvej časti štátnej skúšky:

....................... 201.

Komisia

Podpis

Predseda:

.............................................

Členovia:

.............................................
.............................................
.............................................

Diskusia k písomnej práci k štátnej (dizertačnej) skúške: (otázky a zhodnotenie odpovedí)

Komisia odporučila:

Vysvetlivky: (nebudú súčasťou formulára)

*Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci a z časti, v ktorej
má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky.
Ukončenie jednotlivých predmetov vykonáva zvyčajne doktorand v deň štátnej skúšky.
V súlade s vnútorným predpisom odborovej komisie alebo fakulty o doktorandskom štúdiu na
návrh školiteľa môže absolvovať teoretickú časť dizertačnej skúšky aj v priebehu študijnej
časti doktorandského štúdia, to znamená pred konaním štátnej skúšky. Ukončenie predmetu sa
v takomto prípade vykoná pred komisiou za účasti vyučujúceho predmetu, školiteľa (ktorý
nemá právo hodnotiteľa) a minimálne troch členov príslušnej odborovej alebo spoločnej
odborovej komisie. Dvaja členovia pôsobia vo funkcii profesora alebo docenta, jeden člen nie
je z fakulty, na ktorej pôsobí doktorand. Výsledok hodnotenia predmetu v súlade s Vyhláškou
MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia sa vyjadruje známkou podľa
klasifikačnej stupnice tvorenej šiestimi klasifikačnými stupňami (A –FX). Známku zapíše
skúšajúci do AIS. V zázname o štátnej skúške sa v tomto prípade uvedie dátum vykonania
predmetu, ak je iný ako dátum konania prvej časti štátnej skúšky.

**Komisia pre štátnu skúšku podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, §63 má najmenej štyroch členov. Zloženie skúšobnej komisie
pre študijné programy uskutočňované na fakulte určuje dekan z osôb oprávnených skúšať
podľa odseku 3 § 63 citovaného zákona. V prípade štátnej (dizertačnej) skúšky, zloženie
skúšobnej komisie prerokuje odborová alebo spoločná odborová komisia z dôvodu zastúpenia
minimálne jedného člena komisie, ktorý nepôsobí na fakulte s právom konať štátne
(dizertačné) skúšky.

***Tlačivo na vyhotovenie formulára „Záznam o štátnej skúške“ odporúčam spracovať na
bielom papieri s vodotlačou znaku UMB (zabezpečené prostredníctvom dodávateľa Bratia
Sabovci, s. r. o. Zvolen)

