
Informačný list pre predmet

DIZERTAČNÝ PROJEKT C

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E050_N
Názov predmetu: Dizertačný projekt C

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:

Podmienkoupre úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebná realizácia výskumua ak vna príprava vedeckého
výstupu v spolupráci so školiteľom a v nadväznos na študijný odbor, výber relevantného časopisu registrovaného v databáze
WoS alebo Scopus v Q1-Q4 (podľa SJR alebo JCR) a odoslanie príspevku. Doktorand musí zároveň získať minimálne 40 bodov
z hodnotených ak vít a výstupov v zmysle príslušného metodického pokynu.

Výsledky vzdelávania:

Vedomos : Študent pri príprave príspevku nadobudne vedomos o problema ke prípravy a realizácie výskumu v danomodbore,
výberu vhodnéhomédia pre disemináciu zistení vlastného výskumu a postupe pri príprave článku na odoslanie do relevantného
časopisu.

Zručnos : Študent si osvojí postup realizácie výskumnej činnos a jeho diseminácie v podobe zostavenia vedeckého článku.

Kompetencie: Po absolvovaní predmetu bude doktorand schopný samostatnej práce pri realizácií čiastkových výskumných ak -
vít a diseminácii vedeckých zistení a poznatkov.

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:

Odporúčaná:
Študent využíva literatúru vo väzbe na dizertačnú prácu
tudent využíva literatúru vo väzbe na tému dizertačnej práce
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na
absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk, anglický jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetu:

Celkový počet hodnotených študentov: 54
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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