UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

Výročné hodnotenie doktoranda 20...../20.....
Meno doktoranda: ........................................................................
Začiatok štúdia: ............................................................................
Študijný program: katolícka teológia

forma štúdia: denná/externá

Školiteľ: ........................................................................................
I. Študijná časť (šč):
Názov predmetu

Kredity

Metodológia vedeckej práce

5

Svetový jazyk –

5

Hodn.

Dátum

5
5
5
5
5
5

II. Vedecká časť (vč):
Činnosť v oblasti vedy (počet kreditov podľa obtiažnosti)
Blok – publikačná činnosť
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 )
Kapitola v domácej vedeckej monografii (3 AH: 30; 1-3 AH: 15)
Vedecký článok v zahraničnom karentovanom časopise v cudzom jazyku (30)
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Počet

Kredity

Činnosť v oblasti vedy (počet kreditov podľa obtiažnosti)
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
Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (20)
Aktívna účasť na domácej konferencii s medzinárodnou účasťou (15)
Aktívna účasť na domácej konferencii (10)
Pasívna účasť na zahraničnom vedeckom odujatí (2)
Pasívna účasť na domácom vedeckom podujatí (1)
Prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska (2-5)
Odborná prednáška pre verejnosť (2-5)
Granty a iná vedecká činnosť
Získanie grantu UK (20)

2

Počet

Kredity

Činnosť v oblasti vedy (počet kreditov podľa obtiažnosti)

Počet

Kredity

Počet

Kredity

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 (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 (max. 10)
Štúdium v archíve (max. 5)
Vedecko-popularizačná činnosť (2-5)
Iná činnosť:

III. Ďalšie aktivity (pč):
Pedagogická činnosť
Vlastná pedagogická činnosť (dn: max. 20, ext: max. 10 za štúdium)

–

Vypracovanie posudku záverečnej práce (2-8; max. 8 za štúdium)
Vedenie bakalárskej práce (2-4; max. 5 za celé štúdium)
Vedenie diplomovej práce (5-10; max. 15 za celé štúdium)

Pozn.: K jednotlivým kategóriám pedagogickej a vedeckej činnosti je potrebné priložiť zoznam.
IV. Štátna skúška (ss):
Názov predmetu

Kredity

Licenciátska skúška – katolícka teológia

10

Obhajoba licenciátskej práce

15

Dizertačná skúška (záverečná) – katolícka teológia

10

Obhajoba dizertačnej práce

30

3

Hodn.

Dátum

V. Celkový počet získaných kreditov:
Obdobie

šč

vč

pč

ss

Spolu

AR: .......................................
Od začiatku štúdia

..........................................................
podpis doktoranda

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

..........................................................
podpis školiteľa

4

