Doklady potrebné k obhajobe
dizertačnej práce
1. Žiadosť o povolenie obhajoby (k schváleniu odborovou komisiou)
2. Protokol z dizertačnej skúšky (dodáva OVaDŠ)
3. Vysvedčenie o (štátnej) dizertačnej skúške (dodáva OVaDŠ)
4. Autoreferáty –20x (na podpis vopred 2 autoreferáty (1x zviazaný a 1x nezviazaný – na
kopírovanie a zviazanie podpísanej verzie). (Rozosielanie autoreferátov členom komisie pre
obhajobu, oponentom, ekonomickým fakultám, katedrám PHF EU Košice, do knižnice –
rozoslanie zabezpečuje OVaDŠ)
5. Aktuálny štruktúrovaný životopis
6. Tlačivo Prehľad získaných kreditov podpísané školiteľom (predmety, dátumy skúšok,
publikačná činnosť (súhrn kreditov za kategórie), pedagogická činnosť, projekty, mobilita,
WOS…)
7. Publikačná činnosť – zoznam z databázy SEK s poznámkami o počte získaných kreditov za
príslušnú publikáciu (týždeň pred obhajobou dodať fyzicky kópie alebo originály prác
k nahliadnutiu záujemcom a členom komisie, po obhajobe budú vrátené)
8. Identifikácia výskumných projektov (číslo, názov, zodpovedný riešiteľ, doba riešenia
projektu), na ktorých riešení sa doktorand podieľal
9. Zápisnica zo zasadnutia katedry k dizertačnej práci + prezenčná listina zo zasadnutia katedry
k dizertačnej práci (dodáva školiace pracovisko)
10. Návrh školiteľa na oponentov dizertačnej práce s ich úplnou adresou, e-mailovou adresou
a telefónnym číslom (školiteľ)
11. Čestné vyhlásenie doktoranda o zapracovaní pripomienok z katedrovej obhajoby
12. Vyjadrenie školiteľa, že doktorand skutočne zapracoval pripomienky z katedrovej obhajoby
(dodáva školiteľ)
13. Výsledok originality DizP z AISu
14. Licenčná zmluva 3x (sú dvojaké, z AIS-u s podpisom školiteľa + písomné odôvodnenie
žiadaného predĺženia odkladnej lehoty na zverejnenie a sprístupnenie DizP (ak o to autor
žiada) s uvedením súhlasného vyjadrenia dekana doložené pred uzatvorením licenčnej
zmluvy + žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania DizP, prípadne jej časti, ktorá bola
publikovaná, ak o to autor žiada)
15. Analytický list – 5x (do každej DizP, z AIS-u)
16. Podpísaný posudok školiteľa k dizertačnej práci vygenerovaný z AIS-u
17. Dizertačná práca 5 ks v tlačenej podobe v tvrdej väzbe
Práca musí byť do AISu zadaná v súlade s príkazom rektora č. 3/2017.

