Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Štatút a rokovací poriadok odborových komisií doktorandského štúdia na FSŠ
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Doktorandské štúdium na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre (ďalej len FSŠ) sa
uskutočňuje podľa študijného programu tretieho stupňa akreditovaného v študijnom
odbore doktorandského štúdia.
2. Doktorandské štúdium na fakulte v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí príslušná
odborová komisia (ďalej len komisia) pre doktorandské štúdium.
3. Postavenie a základné pôsobenie komisie na vysokých školách vymedzuje § 54 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4. Komisiu zriaďuje FSŠ v súlade s § 54 ods.17 zákona a Zásadami organizácie
doktorandského štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií
5. Pre každý študijný odbor DŠ akreditovaný na FSŠ sa zriaďuje jedna komisia. Pre potreby
medziodborových študijných programov môže FSŠ zriadiť aj odborovú komisiu spoločnú
pre obidva príslušné odbory doktorandského štúdia.
Čl. 2
Činnosť komisie
Činnosť komisie sa riadi:
a) Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
b) Študijným poriadkom UKF
c) Zásadami organizácie doktorandského štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií
d) Štatútom a rokovacím poriadkom odborových komisií doktorandského štúdia na
FSŠ
Čl. 3
Zloženie komisie
1. Členmi komisie môžu byť profesori, hosťujúci profesori, docenti, výskumní pracovníci
kvalifikačného stupňa I., resp. IIa., pôsobiaci v oblasti príslušného študijného odboru
doktorandského štúdia na UKF, alebo na iných inštitúciách, vedúci vedecký pracovník
alebo významný odborník minimálne s akademickým titulom PhD.
2. Členovia odborovej komisie sú menovaní dekanom FSŠ po schválení Vedeckou radou
fakulty.
3. Odborová komisia má minimálne 5 členov. Výber členov komisie sa uskutočňuje tak, aby
ich odborná profilácia pokrývala všetky zamerania a špecializácie daného študijného
odboru a programu doktorandského štúdia.
4. Orgánmi komisie sú predseda, podpredseda a tajomník. Predsedu komisie volí odborová
komisia, spravidla garanta študijného programu doktorandského štúdia. Podpredsedu
a tajomníka menuje dekan na návrh predsedu komisie.
5. Činnosť komisie riadi jej predseda. Podpredseda zastupuje predsedu komisie v rozsahu
ním určenom. Tajomník komisie vedie administratívnu agendu komisie a pripravuje jej
zasadnutia.
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Čl. 4
Zasadnutia komisie
1. Zasadnutia komisie sa uskutočňujú podľa potreby, spravidla najmenej raz za rok.
2. Rokovanie vedie predseda, v prípade jeho neúčasti podpredseda alebo predsedom
poverený člen komisie.
3. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
komisie.
4. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomých členov
komisie.
5. Zo zasadnutia komisie vypracuje tajomník alebo predsedom poverená osoba písomný
záznam, ktorý obsahuje okrem formálnych záležitostí (dátum konania, prezencia
prítomných, program rokovania) rozhodnutia komisie k prerokovaným otázkam. Záznam
z rokovania dostanú všetci členovia komisie a dekan FSŠ.
6. V odôvodnených prípadoch sa zasadnutie komisie a hlasovanie môže uskutočniť aj
korešpondenčne, t.j. písomne, telefonicky, elektronickou poštou.
7. Zasadnutie komisie organizačne zabezpečuje tajomník.
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1. Štatút a rokovací poriadok komisie bol schválený VR FSŠ dňa 9.12.2010.
2. Štatút a rokovací poriadok komisie nadobúda platnosť dňom schválenia vo VR FSŠ.

RNDr. Attila Komzsík, PhD.
dekan
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