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Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.	
Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa 
na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
1

I. Základné informácie
I.1 Názov

I.2 Právna forma

I.3 Číslo a názov študijného odboru


I.4 Typ žiadosti

I.5 Informácia o priznanom práve

I.6 Dátum platnosti uvádzaných údajov

II. Podklady na vyhodnotenie plnenia jednotlivých kritérií akreditácie
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KEX-A1
Informácie o garantovi
II.1 Priezvisko, meno a tituly

II.2 Rok narodenia

II.3 Titul docent
študijný odbor
rok 
vysoká škola
II.4 Titul profesor
študijný odbor
rok
vysoká škola
II.5 Vedecká hodnosť doktor vied 
odbor vedy a techniky

rok
vysoká škola alebo inštitúcia
II.6 Pracovný pomer
Podiel na ustanovenom týždennom pracovnom čase v % 
Dátum, do ktorého je uzatvorená pracovná zmluva
II.7 Garantované študijné programy

II.8 Komentár žiadateľa k plneniu kritéria
Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria KEX - A1 a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, žiadateľ môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov.
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KEX-A2
Informácie o ďalších osobách, ktoré sa podieľajú na rozvoji študijného odboru
II.9a Priezvisko, meno a tituly

II.10a Rok narodenia

II.11a Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
študijný odbor
rok
vysoká škola
II.12a Titul docent
študijný odbor
rok 
vysoká škola
II.13a Titul profesor
študijný odbor
rok
vysoká škola
II.14a Vedecká hodnosť doktor vied 
odbor vedy a techniky

rok
vysoká škola alebo inštitúcia
II.15a Vedecký kvalifikačný stupeň I
rok priznania
II.16a Vedecký kvalifikačný stupeň IIa
rok priznania
II.17a Pracovný pomer
Podiel na ustanovenom týždennom pracovnom čase v % 
Dátum, do ktorého je uzatvorená pracovná zmluva
II.18a Garantované študijné programy


II.9b Priezvisko, meno a tituly

II.10b Rok narodenia

II.11b Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
študijný odbor
rok
vysoká škola
II.12b Titul docent
študijný odbor
rok 
vysoká škola
II.13b Titul profesor
študijný odbor
rok
vysoká škola
II.14b Vedecká hodnosť doktor vied 
odbor vedy a techniky

rok
vysoká škola alebo inštitúcia
II.15b Vedecký kvalifikačný stupeň I
rok priznania
II.16b Vedecký kvalifikačný stupeň IIa
rok priznania
II.17b Pracovný pomer
Podiel na ustanovenom týždennom pracovnom čase v % 
Dátum, do ktorého je uzatvorená pracovná zmluva
II.18b Garantované študijné programy

II.19 Komentár žiadateľa k plneniu kritéria
Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria KEX – A2 a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, žiadateľ môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia v ďalších rokoch. Maximálne 1700 znakov.
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KEX-A3
II.20 Počet doktorandov školených v predchádzajúcich dvoch akademických rokoch

II.21 Zoznam školiteľov

Priezvisko, meno, tituly
Kvalifikácia
Pracovný úväzok v %
Počet školených doktorandov v akademickom roku




R-1/R
R/R+1
1.





2.






II.22 Zoznam študijných programov, na ktorých uskutočňovaní sa chce žiadateľ podieľať
Vysoká škola/fakulta
Identifikačný  kód  a názov
Forma
Štandardná dĺžka štúdia
Stav






II.37 Komentár žiadateľa k plneniu kritéria
Ak to môže napomôcť k preukázaniu plnenia kritéria KEX-A1 a k preukázaniu udržateľnosti jeho plnenia, žiadateľ môže doplniť akým spôsobom plní príslušné kritérium a má vytvorené predpoklady udržateľnosti jeho plnenia v ďalších rokoch. Maximálne 3500 znakov.
III. Úroveň výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti žiadateľa
III.1 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce v príslušnom študijnom odbore s uvedením kategórie výstupu. Maximálne päť výstupov.
1.

2.

3.

4.

5.

III.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce alebo umelecké práce za posledných šesť rokov v príslušnom študijnom odbore s uvedením kategórie výstupu. Maximálne päť výstupov.
1.

2.

3.

4.

5.

III.3 Najvýznamnejšie získané a úspešne riešené výskumné projekty za posledných  šesť rokov v príslušnom študijnom odbore s vyznačením medzinárodných projektov. Maximálne päť projektov.
1.

2.

3.

4.

5.

III.4 Výstupy v príslušnom študijnom odbore s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. Maximálne päť výstupov a  desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup.
1.
Okrem informácií o výstupe sa uvádzajú aj informácie o ohlasoch k nemu.
2.

3.

4.

5.

III.5 Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výstupov alebo umeleckých výstupov v študijnom odbore, v ktorom sa má podieľať na uskutočnení doktorandského študijného programu.
V rozsahu maximálne 3500 znakov sa uvádzajú z pohľadu žiadateľa najvýznamnejšie uznania výstupov.
III.6 Zhrnutie kvality výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti.
Uvádza sa zhrnutie úrovne výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti z pohľadu medzinárodných štandardov v zodpovedajúcej vednej oblasti. Maximálne 3500 znakov.
IV. Priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie študijného programu
IV.1 Prístup k vedeckým článkom a publikáciám
Uvádza sa dostupnosť knižnice alebo informačných zdrojov, aktuálnosť knižničného fondu vo vzťahu k posudzovanému študijnému odboru, prírastky knižničného fondu a podobne. Maximálne 3500 znakov.
IV.2 Informácie o materiálnom a technickom zabezpečení výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti
Stručné údaje o materiálnom a technickom zabezpečení potrebnom na tvorivú činnosť študentov. Údaje sa konkrétne vzťahujú na posudzovaný študijný odbor. Maximálne 3500 znakov.
IV.3 Informácie o priestorovom zabezpečení
Stručná charakteristika priestorov s konkrétnymi informáciami pre zabezpečenie podieľania sa na uskutočňovaní študijného programu – podmienky využívania priestorov doktorandmi. Ak sídlo externej vzdelávacej inštitúcie, a sídlo vysokej školy alebo fakulty, s ktorou sa spolupracuje, sú rôzne, konkretizuje sa spôsob zabezpečenia plnenia povinností doktorandom na činnostiach zabezpečovaných vysokou školou. Ak sa žiadosť týka viacerých vysokých škôl, špecifikujú sa podmienky pre jednotlivé vysoké školy. Maximálne 3500 znakov.
IV. 4 Špecifikácia činností zabezpečovaných vysokou školou a žiadateľom
Pre jednotlivé študijné programy, ktorých sa žiadosť týka, sa uvádza, ktoré povinnosti bude plniť doktorand v rámci vysokej školy alebo fakulty, a ktoré bude zabezpečovať žiadateľ.
IV.5 Pravidlá vytvárania skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok
Uvedú sa pravidlá, podľa ktorých vysoká škola alebo fakulta zostavuje skúšobné  komisie na vykonanie štátnych skúšok v danom študijnom program. Maximálne 3500 znakov.

V. Spolu s formulárom sa predkladajú nasledujúce doklady
 
Počet
V.1 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky garanta a spolugarantov

V.2 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov v doktorandskom štúdiu 

V.3 Zoznam tém záverečných prác za obdobie dvoch rokov

V.4 Zoznam dokumentov predložených ako príloha k žiadosti


Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.77) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. ) 

Vysvetlivky k vybraným položkám
I.1
Uvádza sa úplný názov nevysokoškolskej inštitúcie.
I.3
Uvádza sa číslo a názov študijného odboru, v ktorom sa má posúdiť spôsobilosť. Názov študijného odboru zodpovedá názvu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky. Ako číslo študijného odboru sa uvádza prvé štvorčíslie kódu podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania.
I.4
Ak ide o žiadosť o vyjadrenie, na základe ktorého sa má nevysokoškolskej inštitúcii priznať nové právo, uvádza sa „akreditácia novej činnosti“. Ak má nevysokoškolská inštitúcia v čase podania žiadosti priznané zodpovedajúce právo, uvádza sa „akreditácia existujúcej činnosti“.
I.5
Ak nejde o novú žiadosť, uvádza sa dátum, v ktorom bolo príslušné právo priznané. Právo muselo byť priznané na rovnaký študijný odbor. Ak bolo právo priznané s časovým obmedzením, uvádza sa aj dátum, ku ktorému priznanie práva uplynie. Napríklad: „Priznané 5.5.2013 do 31.8.2015“ alebo „Priznané 5.5.2013 bez časového obmedzenia“.
I.6
Uvádza sa dátum, ku ktorému sú údaje v žiadosti platné. Údaje sa nepovažujú za relevantné, ak rozdiel medzi uvedeným dátumom a podaním žiadosti je väčší ako 30 dní.
II.3
Ak bol garantovi udelený titul docent, uvádza sa študijný odbor, v ktorom mu bol  udelený, rok jeho udelenia a názov vysokej školy, ktorá ho udelila.
II.4
Ak bol garant vymenovaný za profesora, uvádza sa študijný odbor, v ktorom bol vymenovaný, rok vymenovania, názov vysokej školy, ktorá navrhla vymenovanie za profesora. Ak sa vymenovanie doposiaľ neuskutočnilo, údaje sa nevypĺňajú. Ak bol predložený návrh na vymenovanie, uvedie sa táto skutočnosť v zhrnutí plnenia kritéria.
II.5
Ak bola garantovi udelená vedecká hodnosť doktor vied, uvádza sa vedný odbor, v ktorom mu bola udelená, rok udelenia a názov vysokej školy alebo inštitúcie, ktorá mu ju udelila.
II.6
Uvádza sa podiel pracovného času garanta na ustanovenom týždennom pracovnom čase pre žiadateľa. Pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas sa vyjadruje ako 100 %. Ak je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, uvádza sa dátum, do ktorého je pracovný pomer uzatvorený, inak sa uvádza „neurčito“.
II.7
Ak je garant garantom študijných programov na niektorej vysokej škole v rámci iného pracovného pomeru, uvádzajú sa študijné programy, ktoré garantuje.
II.11
Uvádza sa študijný odbor, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, alebo odbor, na ktorý sa viaže získaná vedecká hodnosť rovnocenná vysokoškolskému vzdelaniu tretieho stupňa. Ak vedeckú hodnosť doktor alebo kandidát vied neudelila vysoká škola, uvedie sa názov inštitúcie, ktorá ju udelila.
II.12
Pozri II.3
II.13
Pozri II.4
II.14
Pozri II.5
II.15
Ak bol zamestnancovi priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I, uvedie sa rok jeho priznania.
II.16
Ak bol zamestnancovi priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa, uvedie sa rok jeho priznania.
II.17
Pozri II.6
II.18
Pozri II.7
II.20
Ak ide o akreditáciu existujúceho práva, uvádza sa priemerný počet doktorandov za dva akademické roky, ktoré predchádzajú akademickému roku, v ktorom sa podáva žiadosť o akreditáciu. Počet doktorandov sa určuje podľa stavu k 31.10. príslušného akademického roka. Doktorandi, ktorých štúdium bolo v tom čase prerušené, sa nezohľadňujú. Uvádzajú sa len doktorandi v študijnom odbore, ktorého sa týka žiadosť.
II.21
Uvádzajú sa školitelia v príslušnom študijnom odbore za posledné dva akademické roky, kde najmenej v jednom z nich viedli najmenej jedného doktoranda, teda údaje o celkovom počte školených doktorandov v daných dvoch akademických rokoch. V počte sa neuvádzajú doktorandi, ktorí majú počas akademického roku prerušené štúdium. Školitelia sa uvádzajú v abecednom poradí. Ako kvalifikácia sa uvádza kód používaný v registri zamestnancov.
Kód
Význam (titul)
Kód
Význam (titul)

10
Profesor s vedeckou hodnosťou doktor vied
30
Vedecká hodnosť DrSc.

11
Profesor s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa
31
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

12
Profesor
32
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

20
Docent, s vedeckou hodnosťou doktor vied
33
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

21
Docent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa
99
Bez vysokoškolského vzdelania

22
Docent




Percentuálny podiel pracovného úväzku sa uvádza podľa stavu k dátumu uvedenému v základných informáciách o žiadosti podľa podielu pracovného času danej osoby na ustanovenom týždennom pracovnom čase. Počet riadkov sa vo formulári upraví tak, aby bol každý školiteľ uvedený na samostatnom riadku. Poradové číslo školiteľa sa uvedie v prvom stĺpci.
II.22
Uvádza sa názov vysokej školy alebo fakulty, na ktorej doktorandských študijných programoch sa chce žiadateľ podieľať. Identifikačný kód študijného programu zodpovedá identifikačnému kódu v registri študijných programov. Osobitne sa uvádza denná forma štúdia  a externá forma štúdia, ich štandardná dĺžka štúdia. Ak medzi žiadateľom a vysokou školou neexistuje predchádzajúca spolupráca v príslušnom študijnom programe, uvádza sa v stĺpci stav „nová“, ak ide o akreditáciu existujúcej spolupráce, uvádza sa „existujúca“. V rámci jedného formulára je možné uviesť všetky študijné programy v danom študijnom odbore, aj za viacero vysokých škôl. Počet použitých riadkov zodpovedá počtu študijných programov, ktorých sa žiadosť týka.
III.1
Uvádzajú sa vedecké práce, ktorých autorom alebo spoluautorom je zamestnanec žiadateľa, alebo umelecké práce zamestnanca žiadateľa. Publikácie sa zohľadňujú ako výstup, len ak je pri mene autora uvedený názov žiadateľa. V čase publikovania alebo uskutočnenia výstupu išlo o zamestnanca žiadateľa na ustanovený týždenný pracovný čas. Uvádza sa aj kategória výstupu. Kategória A, ak ide podľa žiadateľa o výstup špičkovej medzinárodnej kvality, B – ak ide o výstup medzinárodne uznanej kvality, C – ak ide o výstupy národne uznanej kvality a inak D. Pri zaraďovaní výstupov do jednotlivých kategórií sa vychádza z kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Okrem kategórie sa uvádzajú základné bibliografické údaje ako názov diela, meno autora, vydavateľstvo, rok vydania a podobne.
III.2
Pozri III.1, ale rok publikovania alebo uskutočnenia výstupu je niektorý zo šiestich rokov, ktoré predchádzajú roku podania žiadosti.
III.3
Uvádzajú sa informácie o projektoch v danej oblasti poznania (v študijnom odbore), ktorých doba riešenia patrí do obdobia šiestich rokov, pred rokom, v ktorom sa podáva žiadosť. Okrem identifikačných údajov o projekte ako kód projektu a názov projektu, sa uvádza agentúra alebo grantová schéma, ktorá grant poskytla, suma získaných finančných prostriedkov vrátane prepočtu na eurá, ak bol grant získaný v inej mene, rok schválenia financovania projektu, posledný zodpovedný riešiteľ, odkaz na webové sídlo,  na ktorom sú podrobnejšie údaje o projekte.
III.4
Uvádza sa najviac päť výstupov s najvýznamnejšími ohlasmi. Okrem bibliografických údajov o výstupe sa uvádzajú aj informácie o jednotlivých ohlasoch – vrátane databázy, v ktorej je ohlas evidovaný. Uvádza sa najviac desať ohlasov na jeden výstup, z ktorých najmenej jeden vznikol v predchádzajúcich šiestich rokoch. Autor alebo spoluautor v čase publikovania výstupu bol zamestnancom žiadateľa. Ak ide o publikáciu, tak pri mene autora je uvedený názov žiadateľa.
V
Uvedie sa počet predložených podkladov daného typu. Ak sa taký podklad neprikladá, uvedie sa nula.
V.1 a V.2
Formulár vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogickej charakteristiky tvorí prílohu č. 7. O jednej osobe sa charakteristika predkladá v rámci jednej žiadosti len raz. Všetky charakteristiky k jednej žiadosti sú zoradené lexikograficky podľa priezviska a mena. V prílohe podkladov k žiadosti sa uvádzajú vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky zamestnancov, ktorí sa podieľajú na uskutočňovaní študijného programu, vypisujú témy dizertačných prác v danom študijnom odbore, garantujú alebo sa podieľajú na garantovaní rozvoja študijného odboru. Charakteristika obsahuje informácie v stručnej a prehľadnej forme vo väzbe na zodpovedajúci študijný odbor s poukázaním na medzinárodný význam vedeckej práce týchto zamestnancov.
V.3
Ak nejde o novú žiadosť, uvedie sa zoznam tém dizertačných prác, ktoré boli vypísané v predchádzajúcich dvoch rokoch žiadateľom pred rokom podania žiadosti alebo v ktorých boli v týchto rokoch školení doktorandi. Ku každej téme sa uvádza aj školiteľ vrátane informácie o jeho kvalifikácií. Ako kvalifikácia sa uvádza kód používaný v registri zamestnancov.
Kód
Význam (titul)
Kód
Význam (titul)

10
Profesor s vedeckou hodnosťou doktor vied
30
Vedecká hodnosť DrSc.

11
Profesor s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
31
Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa

12
Profesor
32
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

20
Docent, s vedeckou hodnosťou doktor vied
33
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa

21
Docent s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa
99
Bez vysokoškolského vzdelania

22
Docent



Uvádza sa aj, či na danú tému bol alebo nebol prijatý uchádzač.


