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Dodatok č. 1  

k Rokovaciemu poriadku Odborovej komisie Ekonomickej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach  v študijnom odbore doktorandského štúdia Verejná správa a regionálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:         

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. 
dekan EkF TUKE 

 

Vypracovala:  

doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA 
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium  

 

 

Návrh rozhodnutia: 

Vedecká rada EkF TUKE schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Odborovej komisie EkF 
TUKE v študijnom odbore doktorandského štúdia Verejná správa a regionálny rozvoj 

a) bez pripomienok, 
b) s pripomienkami. 

 

    



Rokovací poriadok Odborovej komisie Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach  
v študijnom odbore doktorandského štúdia Verejná správa a regionálny rozvoj sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 

 

§ 6  

Poslanie a pôsobnosť komisie 

(1) Hlavným poslaním komisie je koordinovať a hodnotiť doktorandské štúdium  v odbore. 

(2) Komisia najmä: 

a) zabezpečuje odbornú časť prijímacieho konania na doktorandské štúdium, 

b) sleduje a  hodnotí doktorandské štúdium jednotlivých doktorandov podľa zásad, 

c) pripravuje na vedeckú radu podklady pre hodnotenie doktorandského štúdia v odbore, 

d) predkladá dekanovi na schválenie predsedu a  členov skúšobnej komisie pre dizertačné skúšky 
v počte minimálne päť členov, 

e) s prihliadnutím na návrh školiteľa predkladá dekanovi na schválenie  dvoch oponentov dizertačnej 
práce z vedeckých osobností daného odboru. Najmenej jeden z oponentov musí byť profesorom 
zaradeným na pracovné miesto viazané na daný alebo príbuzný študijný odbor. Oponentom 
nemôže byť osoba, ktorá je v príbuzenskom vzťahu k doktorandovi alebo jeho školiteľovi. 

f) predkladá dekanovi na schválenie predsedu a členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce 
v počte minimálne sedem členov vrátane aspoň dvoch oponentov. Najmenej dvaja členovia 
komisie, okrem oponentov, musia byť profesormi zaradenými na pracovné miesta viazané na 
daný alebo príbuzný študijný odbor. Školiteľ je ďalším členom komisie bez práva hlasovať. 

g) predkladá dekanovi na schválenie zmenu témy dizertačnej práce doktoranda, 

h) predkladá dekanovi na schválenie zmenu školiteľa doktoranda,  

(2) Pôsobnosť komisie upravuje: 

a) zákon, 

b) zásady, 

c) ďalšie vnútorné predpisy Technickej univerzity v Košiciach, 

d) vnútorné predpisy EkF TUKE. 

 (2) Pôsobnosť komisie upravuje: 

e) zákon, 

f) zásady, 

g) ďalšie vnútorné predpisy Technickej univerzity v Košiciach, 

h) vnútorné predpisy EkF TUKE. 

 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenia 

 

(4) Dodatok č. 1 k poriadku nadobúda účinnosť 02.06.2016.  

 


