
Obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore.....
a programe ..........

(vnútorný predpis TU v zmysle § 49 odst. 4, písm. c) Štatútu TUKE)
§ 7 Obhajoba dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou a je verejná. Obhajoba dizertácie je
vedeckou rozpravou získaných poznatkov obsiahnutých v dizertácii, ktorá sa vedie medzi
doktorandom, oponentmi, členmi komisie a ostatnými účastníkmi obhajoby. Obhajoba sa má
zamerať na hodnovernosť a odôvodnenosť výsledkov a záverov dizertácie.

Obhajobu vedie predseda komisie.

- obhajobu začne predsedajúci konštatovaním o uznášaniaschopnosti komisie (komisia
je uznášaniaschopná za prítomnosti minimálne jej 5 členov (mimo školiteľa) a 2
oponentov). Aspoň 1 oponent a 1 člen komisie, ktorý nie je v pracovnom pomere
s TUKE, musia byť prítomní, neprítomný môže byť iba oponent, ktorý podal kladný
posudok. Oponentom nemôže byť spoluautor publikácie doktoranda, ani jeho rodinný
príslušník, ani pracovník z pracoviska doktoranda alebo jeho školiteľa),

- predstaví doktoranda Ing. ..............., uvedie stručne jeho životopis, tému dizertačnej
práce: „.................................“ a najvýznamnejšie vedecké práce s ich ohlasmi, oznámi
výsledok kontroly originality dizertačnej práce, a počet získaných kreditov,

- doktorand oboznámi komisiu s obsahom dizertačnej práce,
- oponenti prečítajú podstatné časti posudkov, posudok neprítomného oponenta sa

prečíta v plnom znení,
- doktorand zaujme stanovisko k posudkom oponentov (k námietkam, otázkam,

stanoviskám),
- predsedajúci oboznámi prítomných s prípadnými ďalšími posudkami a stanoviskami,
- predsedajúci otvorí všeobecnú diskusiu, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci prítomní,
- doktorand odpovedá na vznesené otázky a pripomienky,
- predseda ukončí verejnú časť obhajoby.

O výsledku obhajoby rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí tajným hlasovaním
jednoduchou väčšinou hlasov, pričom je potrebná prítomnosť aspoň 2/3 členov komisie.

O výsledku hlasovania sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpíšu predseda a všetci
prítomní členovia komisie.

Výsledok hlasovania vyhlasuje predseda komisie na verejnom zasadnutí.

Návrh na udelenie akademického titulu PhD. predkladá predseda komisie spolu so
zápisnicou a ostatnými náležitosťami obhajoby dekanovi do 15 dní po obhajobe.


