
Informačný list pre predmet

DIZERTAČNÝ PROJEKT D

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E051_N
Názov predmetu: Dizertačný projekt D

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činnos :

Kredity: 15
Odporúčaný semester: — obsah tejto položky nebol definovaný —
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebné publikovanie výsledkov výskumu formou ve-
deckého článku vo vedeckom časopise s ohľadom na študijný odbor, ktorý je registrovaný v databázeWoS alebo Scopus v Q1-Q4
(podľa SJR alebo JCR), pričom doktorand prvým respek ve korešpondenčným autorom príspevku. Publikácia sa dokladuje pro-
stredníctvom evidencie článku v centrálnom registri publikačnej činnos respek ve potvrdením o jeho akceptácií. Doktorand
musí zároveň získať minimálne 60 bodov z hodnotených ak vít a výstupov v zmysle príslušného metodického pokynu.

Výsledky vzdelávania:

Vedomos : Študent pri príprave príspevku nadobudne vedomos o problema ke prak ckého publikovania v relevantných ve-
deckých časopisoch a jednotlivých fázach redakčného procesu.

Zručnos : Študent si osvojí postup publikovania vo vedeckých časopisoch od jeho odoslania, cez recenzný proces až po finál-
nu fázu v podobe akceptovania a publikovania vedeckého článku a jeho registrácie do evidencie publikačnej činnos .

Kompetencie: Po absolvovaní predmetu bude doktorand schopný samostatného publikovania a komunikácie s editormi a re-
cenzentmi vedeckých časopisov.

Stručná osnova predmetu:

Dizertačný projekt predstavuje vedeckú časť štúdia doktoranda v zmysle jeho Individuálneho študijného plánu, ktorá je spojená
s prezentovaním práce na rôznych fórach a v časopisoch, účasťou na projektovej činnos , zahraničnej stáži a podobne. Podrobný
zoznam ak vít, ktorých realizáciou môže študent získať potrebný počet bodov ku zápočtu je súčasťou príslušného Metodického
pokynu, s ktorým je doktorand oboznámený pri zápise.

Odporúčaná literatúra:

— obsah tejto položky nebol definovaný —
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na
absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk, anglický jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetu:

Celkový počet hodnotených študentov: 49
Z FX

100,0 % 0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 22. 8. 2022
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu
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