Harmonogram doktorandského štúdia
akademický rok 2021/2022

Zápis doktorandov k štúdiu
1. ročník

10. 9. 2022

2. - 4. ročník

september 2022

Zápis povinne voliteľných predmetov
1. ročník na AR 2021/2022

10. 9. 2022 pri zápise na štúdium

1. ročník na AR 2022/2023

do 31. 7. 2022

2. – 4. ročník na AR 2022/2023

do 31. 7. 2022

Výučba v doktorandskom štúdiu
výučbové obdobie zimného semestra

20. 9. 2021 - 10. 12. 2021

skúškové obdobie zimného semestra

11. 12. 2021 – 12. 02. 2022

aktualizácia informácií o vyučovaných predmetoch,
harmonograme výučby a podmienkach hodnotenia
predmetu v moodle a na stránke katedry pre zimný
semester

do 15. 9. 2021

výučbové obdobie letného semestra

14. 2. 2022 – 13. 5. 2022

skúškové obdobie letného semestra

14. 5. 2022 – 3. 7. 2022

aktualizácia informácií o vyučovaných predmetoch,
harmonograme výučby a podmienkach hodnotenia
predmetu v moodle a na stránke katedry pre letný

do 7. 2. 2022

semester
Príprava individuálnych študijných a vedeckých programov (plánov) doktoranda
1. ročník

do 30. 10. 2021

Vyhodnotenie vedeckej a publikačnej činnosti za rok 2021/2022
denní / externí doktorandi
odovzdať hodnotiaci formulár publikačnej a inej
vedeckej činnosti ako podklad pre ročné hodnotenie
doktorandov subodborovej pracovnej komisii pre
doktorandské štúdium

v termíne určenom subodborovou pracovnou komisiou
pre doktorandské štúdium
spravidla začiatok júna

Konferencia doktorandov
prihlásenie sa na konferenciu doktorandov
a nahlásenie témy príspevku

do 28. 2. 2022

doktorandská konferencia

spravidla marec 2022

odovzdanie príspevkov a posudkov školiteľa do
zborníka z doktorandskej konferencie

do 31. 5. 2022

Zasielanie výstupov publikačnej činnosti, účastí na konferenciách a iných podkladov vedeckej
činnosti doktoranda
denní doktorandi
publikačné výstupy – p. Čambálová (knižnica)

priebežne

ostatné – p. Drgoňová (študijné oddelenie)
externí doktorandi

priebežne

všetky podklady – p. Drgoňová (študijné oddelenie)

Dizertačná skúška
podanie prihlášky na dizertačnú skúšku
(spravidla v 2. ročníku denného štúdia a v 3. ročníku
externého štúdia)

do 28. 2. 2022

odovzdanie téz dizertačnej práce

do 28. 2. 2022

termín konania dizertačnej skúšky

spravidla marec – apríl
konkrétny termín určí predseda subodborovej pracovnej
komisie v príslušnom študijnom programe

termín opravnej dizertačnej skúšky

určí predseda subodborovej pracovnej komisie
v príslušnom študijnom programe

Podanie žiadosti o obhajobu dizertačnej práce a odovzdanie dizertačnej práce
denní doktorandi

do 31. 3. 2022

externí doktorandi

do 31. 3. 2022

Obhajoby dizertačných prác
denní doktorandi

do 30. 6. 2022

externí doktorandi

do 30. 6. 2022

Ročné hodnotenie doktoranda
denní / externí doktorandi

jún 2022

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
zverejnenie tém dizertačných prác príslušnou
subodborovou pracovnou komisiou

do 15. 4. 2022

(uchádzač si môže zvoliť aj vlastnú tému)
odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium
prijímacie konanie na doktorandské štúdium

do 15. 6. 2022
15. 6. 2022 - 8. 7. 2022
(konkrétny termín bude upresnený)

Zasadnutie komisií v doktorandskom štúdiu
zasadnutie subodborovej pracovnej komisie pre
doktorandské štúdium pre príslušný študijný
program
zasadnutie Odborovej komisie pre doktorandské
štúdium v odbore Právo

spravidla druhý júnový týždeň
spravidla posledný júnový alebo prvý júlový týždeň

