FAKULTA MASMÉDIÍ
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
_____________________________________________________

Smernica dekana č. 5/ 2011

Štatút a rokovací poriadok
odborovej komisie doktorandského štúdia

Október 2011

V záujme zabezpečenia doktorandského štúdia na Fakulte masmédií Paneurópskej
vysokej školy (ďalej len „fakulta“) v zmysle § 54, ods. 17, zákona č. 131/2002
o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov a Smernice dekana č.
2/2008 o doktorandskom štúdiu vydávam túto smernicu.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Doktorandské štúdium sa na fakulte uskutočňuje v akreditovaných študijných
programoch tretieho stupňa v študijných odboroch doktorandského štúdia (ďalej
len DŠ).
2. DŠ v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí príslušná odborová komisia
(ďalej len „komisia“ alebo „OK“) pre DŠ.
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 fakulta v súlade s § 54 ods.17 zákona.
5. Komisia sa zriaďuje na dobu trvania práva udeľovať akademické tituly PhD.
absolventom štúdia.
6. 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) Smernicou dekana č. 2/2008 o doktorandskom štúdiu,
c) Študijným poriadkom fakulty,
d) Štatútom a rokovacím poriadkom komisie.
Čl. 2
Pôsobnosť komisie
1. Komisia je orgánom zodpovedným za odborný priebeh a úroveň DŠ v danom
študijnom odbore a príslušných študijných programoch na fakulte.
2. Komisia prerokúva :
a) návrhy členov odborovej komisie,
b) vyjadruje sa k dizertačnej práci
neodporúčanie na obhajobu.
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Čl. 3
Zloženie komisie
1. Členmi komisie môžu byť profesori, docenti, prípadne výskumní pracovníci
kvalifikačného stupňa I., pôsobiaci v oblasti príslušného študijného odboru DŠ na
fakulte alebo na iných inštitúciách.
2. 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.
3. Členovia odborovej komisie sú menovaní dekanom fakulty po schválení
vedeckou radou fakulty.
4. Pri uskutočňovaní DŠ v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, má
externá inštitúcia v príslušnej odborovej komisii primerané zastúpenie.
5. Orgánmi komisie sú predseda a podpredseda. Predsedu komisie menuje
a odvoláva dekan fakulty. Podpredsedu menuje dekan na návrh predsedu
komisie.
6. Činnosť komisie riadi jej predseda. Podpredseda zastupuje predsedu komisie
v rozsahu ním určenom.
Čl. 4
Pôsobnosť predsedu komisie
1. Riadi sa Smernicou dekana č. 2/2008 o doktorandskom štúdiu.
2. Predkladá dekanovi návrh členov skúšobnej komisie, komisie pre obhajobu
a oponentov.
3. Predkladá dekanovi návrh zmeny zloženia odborovej komisie.
4. Organizuje dizertačnú skúšku a obhajobu dizertačnej práce.
5. Stanovuje čas a miesto obhajoby dizertačnej práce a oznamuje ich dekanovi.

Čl. 5
Práva a povinnosti členov komisie
1. Člen komisie má právo informovať sa a vyjadriť k priebehu uskutočňovania sa
každého individuálneho študijného plánu doktoranda.
2. Člen komisie je povinný zúčastňovať sa práce a zasadnutí komisie. Funkcia člena
komisie je nezastupiteľná.
3. Člen komisie môže požiadať dekana fakulty o uvoľnenie z funkcie.

Čl. 6
Zasadnutia komisie
Rokovací poriadok
1. Zasadnutie komisie organizačne zabezpečuje predseda komisie alebo ním
poverená osoba.
2. Zasadnutia komisie sa uskutočňujú podľa potreby, minimálne raz za rok.
3. Zasadnutie a rokovanie OK písomne zvoláva a vedie jej predseda (resp. ním
poverený podpredseda OK), ktorý určuje aj jeho program.
4. Rokovanie vedie predseda, v prípade jeho neúčasti podpredseda alebo
predsedom poverený člen komisie.
5. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná najmenej jedna polovica
z celkového počtu jej členov.
6. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov komisie.
7. Návrhy členov a uznesenia komisie sa prijímajú verejným hlasovaním. Komisia
v jednotlivých prípadoch rozhodne o spôsobe hlasovania.
8. Zo zasadnutia komisie vypracuje 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 fakulty.
9. V odôvodnených prípadoch sa zasadnutie komisie a hlasovanie môže uskutočniť
aj korešpondenčne, t.j. písomne, telefonicky, elektronickou poštou.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Štatút a rokovací poriadok odborovej komisie doktorandského štúdia boli
prerokované v kolégiu dekana dňa 13.10.2011.
2. Štatút a rokovací poriadok odborovej komisie doktorandského štúdia boli
prerokované v Akademickom senáte Fakulty masmédií dňa 9.12.2011.
2. Smernica nadobúda účinnosť dňom 10.12.2011.

doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.
dekan Fakulty masmédií PEVŠ

