ŠTUDIJNÝ PLÁN
Externá forma štúdia
Názov fakulty: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študijný odbor: Medzinárodné ekonomické vzťahy
Študijný program: Medzinárodné ekonomické vzťahy
Stupeň štúdia: III. – doktorandské štúdium
Forma štúdia: externá
a)
b)

Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť
Prideľovanie kreditov za dizertačnú skúšku, dizertačnú prácu a jej obhajobu a tvorivú
činnosť v oblasti vedy (vedecká časť štúdia)
a) Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť

Názov predmetu

Študijná záťaž

Makroekonómia 3
Svetová ekonomika
Medzinárodné hospodárske vzťahy

Počet
kreditov

Študijný plán

1. 2. 3.
Povinné predmety
416
16
32
312
12
16
312
12
16

Spolu

4.

5.

6.

7.

8.

40

Cudzí jazyk pre doktorandov I.
Cudzí jazyk pre doktorandov II.
Spolu

Povinne výberové predmety
260
10
260
10
20

Počet kreditov za študijnú časť spolu

8
8

60

b) Prideľovanie kreditov za prípravu projektu dizertačnej práce a dizertačnú skúšku,
dizertačnú prácu a jej obhajobu a tvorivú činnosť v oblasti vedy (vedecká časť štúdia)

Názov predmetu

Študijná záťaž

Počet
kreditov

Študijný plán

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dizertačná skúška/Dizertačná práca a jej obhajoba/Tvorivá činnosť v oblasti vedy
Príprava projektu dizertačnej práce
X
20
a dizertačná skúška
520
Príprava dizertačnej práce a jej obhajoba
X
40
1040
Tvorivá činnosť v oblasti vedy
1560
X
60
Počet kreditov za vedeckú časť spolu

120

Prideľovanie kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy
(Prehľad)
Publikačné výstupy
Publikácia v domácom časopise evidovanom v databáze Scopus, Web of Science, Current
Contents Connect
Publikácia v zahraničnom časopise evidovanom v databáze Scopus, Web of Science,
Current Contents Connect
Publikácia v domácom vedeckom časopise
Publikácia v zahraničnom vedeckom časopise
Publikácia v odbornom recenzovanom časopise
Príspevok v recenzovanom zborníku zo zahraničného vedeckého podujatia (v cudzom
jazyku)
Príspevok v recenzovanom zborníku z domáceho vedeckého podujatia
Príspevok v zborníku mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
Autorstvo (spoluautorstvo učebných textov) menej ako 1 AH
Autorstvo (spoluautorstvo učebných textov) viac ako 1 AH
Vystúpenie na zahraničnej konferencii v cudzom jazyku (doložené)
Vystúpenie na domácej konferencii, resp. na odbornom podujatí (doložené)
Aktívne zapojenie do riešenia výskumného projektu
Člen riešiteľského kolektívu v rámci slovenských výskumných grantových agentúr
Člen riešiteľského kolektívu v rámci zahraničných výskumných grantových agentúr
Člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a
doktorandov v dennej forme štúdia
Zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci slovenských výskumných grantových
agentúr
Zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných grantových
agentúr
Príprava výskumného projektu v rámci slovenských výskumných grantových agentúr
Príprava výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných grantových agentúr
Citácie a ohlasy
Citácia – SCI
Citácia v zahraničí mimo SCI
Citácia v SR mimo SCI
Iné aktivity
Odborné tlmočenie na konferencii, participácia na obsahovej príprave konferencie
a spracovaní zborníka
Publikovanie odborných štúdií
Zahraničný študijný pobyt
KREDITY ZA TVORIVÚ ČINNOSŤ SPOLU

Kredity
20
30
15
20
10
15
10
10
5
10
5
3

5
10
5
15
20
10
15
10
5
3
3
10
10
60

Vyučujúci jednotlivých predmetov študijného plánu
Makroekonómia 3

Medzinárodné hospodárske
vzťahy
Príprava dizertačnej práce a jej
obhajoba
Príprava projektu dizertačnej
práce a dizertačná skúška
Svetová ekonomika
Tvorivá činnosť v oblasti vedy
Cudzí jazyk pre doktorandov I.
Cudzí jazyk pre doktorandov II.

Čaplánová Anetta
Gonda Vladimír
Lisý Ján
Martincová Marta
Muchová Eva
Piovarčiová Veronika
Přívarová Magdaléna
Rozborilová Dária
Lipková Ľudmila
Lipková Ľudmila
Lipková Ľudmila
Lipková Ľudmila
Lipková Ľudmila
Šajgalíková Helena
Lapšanský Ladislav
Šajgalíková Helena
Lapšanský Ladislav

