
Pokyny pre obhajoby dizertačných prác 

v študijných programoch Integrovaný rozvoj vidieka a Environmentálny manažment 

na FEŠRR v akademickom roku 2019/2020 

 

V nadväznosti na vývoj situácie ohľadne koronavírusu COVID-19 stanovujeme nasledovné 

podmienky pre obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2019/2020: 

1) Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce spolu s prílohami, ktorými sú: 

• životopis, 

• posudok školiteľa, ktorý obsahuje najmä hodnotenie prínosu doktoranda k získaniu 

nových poznatkov vo vede, možností ich využitia a pracovnú charakteristiku doktoranda, 

• zoznam publikovaných prác z evidencie Slovenskej poľnohospodárskej knižnice 

s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác, ako aj ohlasy na 

jeho publikačnú činnosť, 

• výpis skúšok z UIS, 

sa zasiela výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu valeria.magathova@uniag.sk 

a v kópii na e-mailovú adresu pavol.schwarcz@uniag.sk najneskôr do 15. mája 2020. 

2) V zmysle čl. 37, ods. 5 písm. d) Študijného poriadku SPU v Nitre je potrebné predložiť posudok 

základného pracoviska v podobe zápisu z katedrovej obhajoby. Odporúča sa vykonanie 

katedrovej obhajoby elektronickou formou (napr. skype). V prípade súhlasu školiteľa 

a vedúceho katedry je možné od katedrovej obhajoby upustiť. V prípade uskutočnenia 

katedrovej obhajoby je potrebné zaslať posudok základného pracoviska v podobe zápisu z 

katedrovej obhajoby práce a potvrdenie katedry o zapracovaní pripomienok z katedrovej 

obhajoby práce  na e-mailovú adresu valeria.magathova@uniag.sk a v kópii na e-mailovú 

adresu pavol.schwarcz@uniag.sk najneskôr do 31. mája 2020. 

3) Termín na odovzdanie dizertačných prác je 31. máj 2020. Práce sa budú odovzdávať iba 

v elektronickej forme prostredníctvom Univerzitného informačného systému.  

4) V zmysle čl. 36 Študijného poriadku SPU v Nitre doktorand k obhajobe predkladá autoreferát 

dizertačnej práce. Papierová forma sa nahrádza elektronickou formou (rtf., resp. doc/docx.), 

ktorú je potrebné zaslať na e-mailovú adresu valeria.magathova@uniag.sk a kópiou na e-

mailovú adresu pavol.schwarcz@uniag.sk  najneskôr do 15. júna 2020.  

5) Ostatné pravidlá viažuce sa k obhajobe dizertačnej práce vyplývajúce zo Študijného poriadku 

SPU sa uplatnia primerane. 

6) Predpokladaný termín obhajob je v druhej polovici augusta 2020. Termín bude oznámený po 

schválení v príslušnej Odborovej Komisii. 

 

 

 

                                                                                 doc. Ing. Oľga  R o h á č i k o v á ,  PhD. 

                                                                                                dekanka fakulty 
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