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Fakulta ................................................................. 

Hodnotenie doktoranda za akademický rok  ......../........... 

 

Meno, priezvisko, tituly:  
ID študenta:  
Študijný program: 
Študijný odbor:  
Téma dizertačnej práce:  
Školiteľ:  
Konzultant: 
Forma štúdia:  
Katedra/Pracovisko:  
Dátum začiatku štúdia:  
Dátum predpokladaného ukončenia štúdia:  
 
ŠTUDIJNÁ ČASŤ 
 

Počet získaných kreditov za vykonané skúšky: 0 

 
Prehľad o vykonaných skúškach 

Typ* Predmet Gestor/ vyučujúci Hodnotenie Kredity Dátum 
hodnotenia 

P Predmet 1     

P Predmet 2     

P Predmet 3     

P Obhajoba  
záverečnej práce 

    

      

*Typ: P – povinný, PV – povinne voliteľný 

 
Vlastná pedagogická činnosť doktoranda 

Akademický rok Predmet Náplň práce Počet hodín/týždeň 

Napr. 
ZS 2015/2016 
LS 2015/2016 
 

 
Diplomový projekt 3 
Bezpečnosť komunikačných  
sietí a služieb 

 
Cvičiaci 
Cvičiaci 

 
2 
2 
 

 Pedagogická činnosť (predmety, na ktorých výučbe a príprave pedagogickej dokumentácia sa 
doktorand v dennej forme štúdia podieľal – max. 4 hodiny týždenne) 
 
 
 



VEDECKÁ ČASŤ 
 
Počet získaných kreditov za vedeckú aktivitu: 0  
 
Prehľad o vykonaných dizertačných projektoch a vykonanej experimentálnej práci 

Typ* Predmet Gestor/vyučujúci   Hodnotenie Počet 
kreditov 

Dátum 
hodnotenia 

P Dizertačný projekt I (A)     

P Dizertačný projekt II (B)     

P Dizertačný projekt III (C)     

P Dizertačný projekt IV (D)     

P Experimentálna práca     

*Typ: P – povinný, PV – povinne voliteľný 
 
 
Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu - dokladovanie aktívnej účasti 

Názov projektu Druh Od Do Body 

Napr. 
Komplexná matematická simulácia 
transportu vody, chemických látok a 
tepelnej energie v poľnohospodárskych a 
lesných biotopoch s dôrazom na extrémne 
situácie. 

VEGA 
 
 

01.01.2015 
 
 

31.12.2017 
 
 

 
 
 

 
 
 Aktívna účasť na študijných pobytoch , konferenciách, seminároch a pod.  

Vedecké podujatie Druh Body 

Napr. 
Účasť na konferencii: ECOLOGY AND SAFETY ,............ 
 
Účasť na zahraničnom študijnom pobyte od-do , miesto 
pobytu, inštitúcia .....- 

 
konferencia 
 
študijný pobyt 

 
 
 
 

 
 
Publikačná aktivita 

Publikácie Kategória 
publikácie 

Body/ 
kredity 

Napr. 
Kováč, A. – Halás, M. E-Model MOS Estimate Precision 
Improvement and Modelling of Jitter Effects. Advances in 
Electrical and Electronic Engineering: AEEE Vol. 10, No. 4. 
S. 276-281. ISSN 1336-1376. 
 
Halás, M. – Javorček, Ľ. – Kováč, A. Impact of SRTP 
Protocol on VoIP Call Quality. In Workshop Knowledge in 
Telecommunication Technologies and Optic (KTTO 2012): 
12th International Conference. Malenovice, Czech 
Republic, November 14-16, 2012. Ostrava: VŠB – 
Technical University of Ostrava, 2012, s. 13-15. ISBN 978-
80-248-2810-7 

 
ADC 
 
 
 
 
AEC 

 



 
 

 CELKOVÉ HODNOTENIE DOKTORANDA  
 

Kredity získané v akademickom roku.............. /......... 

Počet kreditov v študijnej časti 
00 

Počet kreditov vo vedeckej časti 
00 

Počet kreditov spolu 
00 

 
 

Kredity získané za jednotlivé roky štúdia a od nástupu na štúdium doteraz 

 Počet kreditov za daný rok štúdia Počet kreditov doteraz 

1. rok štúdia 60 30 

2. rok štúdia 70 130 

3. rok štúdia   

4. rok štúdia   

5. rok štúdia   

 
 

Zmena študijného programu 
Zmena schválená dňa............................................ 

 
 
 

......................................              .....................................................             ...................................                   
              školiteľ                                     predseda odborovej komisie                                  dekan 

 

Zmena témy dizertačnej práce, spresnenie témy dizertačnej práce 
Zmena schválená dňa............................................ 

 
 
 

......................................              .....................................................             ...................................                   
              školiteľ                                     predseda odborovej komisie                                  dekan 

 
 

Zmena školiteľa 
Zmena schválená dňa............................................ 

 
 
 

......................................              .....................................................             ...................................                   
              školiteľ                                     predseda odborovej komisie                                  dekan 

 



Zmena formy štúdia (DF/EF) 
Zmena schválená dňa............................................ 

 
 
 

......................................              .....................................................             ...................................                   
              školiteľ                                     predseda odborovej komisie                                  dekan 

 
 

Prerušenie štúdia 
Zmena schválená dňa............................................ 

 
 
 

......................................              .....................................................             ...................................                   
              školiteľ                                     predseda odborovej komisie                                  dekan 

 
 
Dňa ...............................                                                                            ........................................................ 

Podpis doktoranda: 
 
 
 
Rozhodnutie školiteľa a predsedu odborovej komisie o pokračovaní alebo vylúčení 
z doktorandského štúdia: 
Meno školiteľa:       Meno predsedu odborovej komisie: 

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

Pokračovanie – vylúčenie*2                      Pokračovanie – vylúčenie*2 

Dňa: .............................................    Dňa: ............................................... 

 
....................................................    ....................................................... 
         podpis školiteľa      podpis predsedu odborovej komisie 
 
 
Rozhodnutie dekana fakulty: 

Pokračovanie v štúdiu – vylúčenie zo šťúdia*2 
                     

  Meno dekana : 
 
Dňa: .............................................    .......................................................... 
            

........................................................ 
podpis dekana 

 
 
 
*2Nehodiace sa škrtnúť 


