Š T U D I J N Ý P L Á N – III. STUPEŇ ŠTÚDIA
EXTERNÉ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Študijný odbor: 3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy
Prideľovanie kreditov za študijnú činnosť

Makroekonómia
Svetová ekonomika
Medzinárodné hospodárske vzťahy
Mikroekonómia
Spolu povinné predmety

10
12
12
10
44

Cudzí jazyk I.
Cudzí jazyk II.
Spolu cudzie jazyky

8
8
16

Dizertačná skúška
Obhajoba dizertačnej práce
Spolu DS a DP
Počet kreditov spolu

20
40
60
120

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Študijný plán

Počet
kreditov

Študijná činnosť

1.
32

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

9

10

16
16
16

8
8
X
X

Externé štúdium
Plánovaný minimálny počet
Spolu
z toho za študijnú časť
30
20
40
32
40
8
20
0
50
0

Počet kreditov pre postup do
nasledujúceho ročníka
Za štud. časť 52, spolu 70 kreditov
Za štud. časť 60, spolu 110
Spolu 130
V tom 40 kr. za prijatú DP

Poznámka:
Počet kreditov môže byť aj vyšší, na obhajobu môže ísť doktorand, ktorý má 180
kreditov, do ktorých sa započítava 40 kreditov za DP prijatú na obhajobu. Počet kreditov
udeľovaných za jednotlivé aktivity počas doktorandského štúdia je uvedený v prílohách Zásad
doktorandského štúdia na FMV, platných s účinnosťou od 1. 9. 2012. Kredity za jednotlivé
predmety zapisuje príslušný učiteľ, kredity za tvorivú činnosť v oblasti vedy zapisuje referát
pre vedu a doktorandské štúdium na základe potvrdenia od školiteľa a dokladu o aktivite.
Dekanka FMV môže na návrh školiteľa udeliť primeraný počet kreditov aj za inú
nadpriemernú aktivitu v oblasti vedy.
Personálne zabezpečenie jednotiek 3. stupňa štúdia
Druh predmetu
Predmet
Povinné predmety Makroekonómia
Mikroekonómia
Svetová ekonomika
Medzin. hospodárske vzťahy

Gestor predmetu
prof. Ing. Ján Lisý, CSc.
prof. Ing. Ján Lisý, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Cudzí jazyk
Cudzí jazyk

Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta aplikovaných jazykov

Kredity za tvorivú činnosť v oblasti vedy
Publikačné výstupy
Publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom domácom
Publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom zahraničnom alebo
index.WOK
Publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom domácom
Publikácia v nekarentovanom časopise – zahraničnom (v cudzom jazyku)
Publikácia v odbornom časopise – recenzovanom
Príspevok v zborníku zo zahraničného vedeckého podujatia – recenzovaný (v
cudzom jazyku)
Príspevok v zborníku z domáceho vedeckého podujatia – recenzovaný
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)
Vstúpenie 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, ved. 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
Prríprava 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 1 Working Paper
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

