
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

� Študijný program: KATOLÍCKA TEOLÓGIA , akreditovaný v roku 2015: 

Študijná časť: min 40 kreditov 

Predmet 
Typ 

predmetu 
Semester 

Rozsah 
konzultácií 
[hod/sem] 

Kredity 

Blok - Spoločný základ 10 

Metodológia vedeckej práce (Hrabovec) p 1. 10 5 

Svetový jazyk (AJ, NJ, TJ, FJ, RJ) pv 2.,3. 10 5 

Blok - Katedra filozofie 20 

Filozofia (Gavendová) p 1. 10 5 

Bilbické vedy (Farkaš) p 1. 10 5 

Morálna teológia (Thurzo) p 2. 10 5 

Cirkevné dejiny (Hrabovec) p 2. 10 5 

Blok - Katedra biblických vied 20 

Starý zákon (Jančovič) p 1. 10 5 

Nový zákon (Farkaš) p 2. 10 5 

Grécky jazyk (Sova) p 2. 10 5 

Hebrejský jazyk (Sova) p 1. 10 5 

Blok - Katedra dogmatickej teológie 20 

Relevantné témy z dogmatickej teológie (Krupa) p 1. 10 5 

Vieroučné výpovede predstaviteľov Tradície (Krupa) p 1. 10 5 

Aktuálne vieroučné dokumenty Magistéria (Krupa) p 2. 10 5 

Súčasné vieroučné omyly (Krupa) p 2. 10 5 

Blok - Katedra morálnej teológie 20 

Morálna teológia (Thurzo) p 2. 10 5 

Sociálna náuka Cirkvi (Vivoda) p 1. 10 5 

Dogmatická teológia (Krupa) p 2. 10 5 

Biblické vedy (Farkaš) p 1. 10 5 

Blok - Katedra kánonického práva 20 

Kánonické právo (Kemp) p 1. 10 5 

Cirkevné dejiny (Hrabovec) p 2. 10 5 

Morálna teológia (Thurzo) p 2. 10 5 

Dogmatická teológia (Krupa) p 2. 10 5 

Blok - Katedra cirkevných dejín 20 

Cirkevné dejiny (Hrabovec) p 2. 10 5 

Filozofia (Gavendová) p 1. 10 5 

Kánonické právo (Kemp) p 1. 10 5 

Latinský jazyk (Horka) p 1. 10 5 

Blok - Katedra pastorálnej teológie 20 

Pastorálna teológia (Šuráb) p 1. 10 5 

Liturgika (Nepšinský) p 2. 10 5 

Sociálna náuka Cirkvi (Vivoda) p 1. 10 5 

Katechetika (Reimer) p 1. 10 5 



Predmet 
Typ 

predmetu 
Semester 

Rozsah 
konzultácií 
[hod/sem] 

Kredity 

Blok - Katedra katechetiky a pedagogiky 20 

Katechetika (Reimer) p 1. 10 5 

Pastorálna teológia (Šuráb) p 1. 10 5 

Dogmatická teológia (Krupa) p 2. 10 5 

Morálna teológia (Thurzo) p 2. 10 5 

Blok - Katedra liturgiky 20 

Liturgika (Nepšinský) p 2. 10 5 

Biblické vedy (Farkaš) p 1. 10 5 

Dogmatická teológia (Krupa) p 2. 10 5 

Kánonické právo (Kemp) p 1. 10 5 

Vedecká časť:  min 40 kreditov 

Bloky Kredity Poznámka 

Blok - publikačná činnosť min 20 kreditov 

Zahraničná vedecká monografia v cudzom jazyku 35 

Domáca vedecká monografia 30 
Kapitola v zahraničnej vedeckej monografii v cudzom jazyku (3 AH: 35; 1-
3 AH: 20 ) 20-35 

Kapitola v domácej vedeckej monografii (3 AH: 30; 1-3 AH: 15) 15-30 

Vedecký článok v zahraničnom karentovanom časopise v cudzom jazyku 30 

Vedecký článok v domácom karentovanom časopise 25 

Vedecký článok v zahraničnom recenzovanom časopise v cudzom jazyku 25-30 

Vedecký článok v domácom recenzovanom časopise 15-25 

Vedecký článok v zahraničnom recenzovanom zborníku v cudzom jazyku 15-25 

Vedecký článok v domácom recenzovanom zborníku 10-20 

Vedecký článok v zahraničnom nerecenzovanom zborníku v cudzom jazyku 5-10 

Vedecký článok v domácom nerecenzovanom zborníku 5 

Autorstvo alebo spoluautorstvo učebných pomôcok a textov 10-20 

Spolupráca pri tvorbe učebných pomôcok a textov 5-10 

Odborná knižná publikácia (min. 3 AH) 10-15 

Publikovanie odborného článku 2-10 

Redakčné a zostavovateľské práce 2-5  

Ohlasy: citácia registrovaná v citačných indexoch 10 

Ohlasy: citácia v zahraničnej publikácii 10 

Ohlasy: citácia v domácej publikácii 5 

Ohlasy: citácia domáca – internet 2 

Ohlasy: recenzia v zahraničnej publikácii 10 

Ohlasy: recenzia v domácej publikácii 5 

Blok - konferencie a odborné prednášky min 10 kreditov 

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 20 



Bloky Kredity Poznámka 

Aktívna účasť na domácej konferencii s medzinárodnou účasťou 15 

Aktívna účasť na domácej konferencii 10 

Pasívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 

Pasívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 

Prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska 2-5 

Odborná prednáška pre verejnosť 2-5 

Blok - granty a iná vedecká činnosť min 10 kreditov 

Získanie grantu UK 20 

Spoluriešiteľ zahraničného vedeckého projektu 5-15 

Spoluriešiteľ domáceho vedeckého projektu 5-10 

Posudzovateľská činnosť – recenzie, odborné posudky 2-10 

Vypracovanie odborných podkladov 2 

Prekladateľská činnosť 3-20 max. 20 

Členstvo v odborných komisiách a radách 2-5 

Zahraničný študijný pobyt 10-15 

Krátkodobý zahraničný študijný pobyt 2-5 

Štúdium vedeckej a odbornej literatúry k záverečnej práci 5-10 max. 10 

Štúdium v archíve 2-5 max. 5 

Vedecko-popularizačná činnosť 2-5 

Ďalšie aktivity 
min 10/5 
kreditov [D/E]  

Vlastná pedagogická činnosť 10-20 
max: 20/10 
kreditov [D/E] 

Vypracovanie posudku záverečnej práce 2-4 max. 8 

Vedenie bakalárskej práce 2-4 max. 5 

Vedenie diplomovej práce 5-10 max. 15 

Štátna skúška:  65 kreditov 

Bloky Kredity 

Blok - licenciát 25 

Licenciátska skúška - predmet katolícka teológia 10 

Obhajoba licenciátskej práce 15 

Blok - doktorát 40 

Dizertačná skúška - predmet katolícka teológia 10 

Obhajoba dizertačnej práce 30 

Pravidlá utvárania študijného plánu 

Študijná časť (šč): študent musí absolvovať predmety minimálne za 40 kreditov, ktoré tvoria: 

• blok – spoločný základ: 
� 1 povinný predmet: Metodológia vedeckej práce (5 kreditov);  
� 1 povinne voliteľný predmet svetový jazyk – výber z jazykov: anglický, nemecký, 

taliansky, francúzsky, ruský (5 kreditov); 



• blok katedry, na ktorej robí licenciátsku prácu: 4 povinné predmety (20 kreditov); 
• povinne voliteľné predmety: 2 predmety z ponuky blokov ostatných katedier  

(10 kreditov) 

Vedecká časť (vč): študent musí získať za vedeckú časť minimálne 40 kreditov, ktoré tvoria: 

• blok – publikačná činnosť: minimálne 20 kreditov, 
• blok – konferencie a odborné prednášky: minimálne 10 kreditov, 
• blok – granty a iná vedecká činnosť: 10 kreditov 

Ďalšie aktivity (pč): študent musí získať minimálne 10/5 kreditov [D/E], ktoré tvoria: 

� pedagogická činnosť: denný študent: minimálne 10 kreditov, maximálne 20 kreditov; externý 
študent: maximálne 10 kreditov, 

� vypracovanie posudku záverečnej práce: maximálne 8 kreditov, 
� vedenie bakalárskej práce: maximálne 5 kreditov, 
� vedenie diplomovej práce: maximálne 15 kreditov. 

Štátna skúška (ss): 65 kreditov 
Na záver prvej ucelenej časti (licenciát): 25 kreditov 

� licenciátska skúška – predmet katolícka teológia (10 kreditov), 
� obhajoba licenciátskej práce (15 kreditov) 

Na záver doktorandského štúdia (doktorát): 40 kreditov 
� dizertačná skúška – predmet katolícka teológia (10 kreditov), 
� obhajoba dizertačnej práce (30 kreditov) 

Voliteľné kredity: 25/30 kreditov [D/E] 

• Školiteľ v spolupráci so študentom vytvorí doktorandovi študijný plán tak, aby získal za celé 
štúdium celkový počet kreditov 180, ktoré tvorí minimálna kreditová dotácia za stanovené 
jednotlivé časti (bloky) študijného plánu 155/150 kreditov  [D/E] a kreditová dotácia za 
vybrané kategórie školiteľom z ponuky predmetov študijnej časti, alebo vedeckej časti, alebo 
ďalších aktivít v hodnote 25 kreditov pre denné štúdium a 30 kreditov pre externé štúdium. 

Odporúčaný študijný plán podľa počtu kreditov za jednotlivé činnosti: 

Rok štúdia Denná forma [D]  Externá forma [E]  Externá forma [E]  

1. rok štúdia 60 = 40 šč + 10 vč + 10 pč 45 = 30 šč + 10 vč + 5 pč 35 = 20 šč + 10 vč + 5 pč 

2. rok štúdia 60 = 25 ss + 25 vč + 10 pč 45 = 10 šč + 25 ss + 10 vč 35 = 20 šč + 10 vč + 5 pč 

3. rok štúdia 60 = 40 ss + 15 vč + 5 pč 45 = 35 vč + 10 pč 35 = 25 ss + 10 vč 

4. rok štúdia – 45 = 40 ss + 5 vč 35 = 30 vč + 5 pč 

5. rok štúdia – – 40 = 40 ss 

spolu 180 180 180 
 

Minimálne kritériá 

• Kredity za povinné predmety, povinne voliteľné predmety, licenciátsku skúšku, obhajobu 
licenciátskej práce, dizertačnú skúšku, obhajobu dizertačnej práce sú nezameniteľné. 

• Publikovanie dvoch vedeckých článkov pred dizertačnou skúškou je povinné a 
nezameniteľné. 

• Pre svoj postup do každého ďalšieho akademického roka musí doktorand získať v dennej 
forme štúdia minimálne 40 kreditov, z toho 10 kreditov za vedeckú činnosť, v externej forme 
musí získať minimálne 30 kreditov. 



• Za prvú ucelenú časť štúdia (I. stupeň - licenciát) je minimálny počet kreditov 90 
v predpísanej skladbe predmetov študijnej a vedeckej časti, vrátane licenciátskej skúšky a 
obhajoby licenciátskej práce (LP). 

• Pre prijatie na II. stupeň štúdia (doktorát) je potrebné získať akademický stupeň, resp. titul 
„licenciát“. (Licenciát získaný na inej fakulte sa uznáva v hodnote 90 kreditov.)  

• Podmienkou ku obhajobe licenciátskej práce je 75 kreditov, z toho mininimálne 40 kreditov 
za študijnú časť v predpísanej skladbe povinných a povinne voliteľných predmetov, 10 
kreditov za vedeckú činnosť a 10 kreditov za licenciátsku skúšku. 

• Podmienkou ku obhajobe dizertačnej práce je 150 kreditov vrátane absolvovania prvej 
ucelenej časti doktorandského štúdia (licenciát), z toho mininimálne 40 kreditov za vedeckú 
činnosť a 10 kreditov za dizertačnú skúšku. 

 
Študenti, ktorí začali doktorandské štúdium podľa študijného plánu študijného programu 
katolícka teológia, akreditovaného v roku 2009 (5-ročné štúdium externou formou), dokončia 
svoje štúdium podľa doterajších predpisov. 


