Pravidlá schvaľovania školiteľov
v doktorandských študijných programoch
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
Článok 1 --- Úvodné ustanovenia
Umelecká rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „UR VŠVU“) schvaľuje
podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) a § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) „Pravidlá schvaľovania školiteľov v doktorandských študijných programoch na
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave“, ktoré sú súčasťou podkladov poskytovaných
Akreditačnej komisii podľa ustanovenia § 82 ods. 5 zákona v súvislosti s posudzovaním
spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať doktorandský študijný program [§82 ods. 2 písm.
a) a písm. b) zákona].
Článok 2 --- Všeobecné ustanovenia
1. V zmysle § 54 ods. 4 zákona funkciu školiteľa na VŠVU pred daný študijný odbor môže
po schválení v Umeleckej rade VŠVU (ďalej len „UR VŠVU“) vykonávať:
a) vysokoškolský učiteľ s umelecko-pedagogickým alebo vedecko-pedagogickým titulom
profesor alebo docent, ktorý je zamestnaný na VŠVU v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas (37,5 h. týždenne),
b) vysokoškolský učiteľ s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD., ArtD.)
zamestnaný na VŠVU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas
(37,5 h. týždenne) a pôsobiaci na VŠVU vo funkcii odborného asistenta,
c) výskumný pracovník s umelecko-pedagogickým alebo vedecko-pedagogickým titulom
profesor alebo docent, ktorý je zamestnaný na VŠVU v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas (37,5 h. týždenne),
d) výskumný pracovník VŠVU s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD., ArtD.)
zamestnaný na VŠVU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas
(37,5 h. týždenne),
e) iný vysokoškolský učiteľ zamestnaný na VŠVU v pracovnom pomere na kratší pracovný
čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas (t. j. na kratší pracovný čas ako 37,5 h.
týždenne),
f) iný odborník z praxe minimálne s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa
(PhD., ArtD.).
2. Podmienkou vykonávania funkcie školiteľa je jeho predchádzajúce schválenie v UR VŠVU.
3. Školiteľa schvaľuje UR VŠVU v prípade:

1

a) vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka na dobu trvania jeho pracovného
pomeru vo funkcii vysokoškolského učiteľa na VŠVU,
b) iného odborníka z praxe spravidla pre akademický rok, v ktorom môže navrhnúť tému
dizertačnej práce; v prípade, ak bude na vypísanú tému prijatý na štúdium doktorand,
stáva sa tento odborník jeho školiteľom na celú dobu trvania jeho doktorandského
štúdia.
4. Školiteľ nesmie školiť súčasne viac ako piatich doktorandov.
5. Povinnosťou školiteľa je minimálne raz za 5 rokov vypísať tému dizertačnej práce, ktorú
VŠVU po schválení v príslušnej odborovej komisii, ponúkne záujemcom o doktorandské
štúdium.
6. Ak školiteľ nemá možnosť plniť svoje povinnosti (dlhodobá neprítomnosť,
skončenie pracovného pomeru a pod.) alebo v prípade jeho úmrtia, UR VŠVU určí
doktorandovi iného školiteľa.
7. Počas prerušenia štúdia doktoranda je prerušený aj výkon funkcie jeho školiteľa.
8. Zoznam schválených školiteľov je súčasťou dokumentácie akreditovaného študijného
odboru alebo študijného programu doktorandského štúdia.
9. Školiteľom pre témy, ktoré vypísala externá vzdelávacia inštitúcia môže byť osoba, ktorú
schválila táto inštitúcia. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne UR VŠVU charakteristiky
svojich školiteľov.
Článok 3
Kvalitatívne predpoklady školiteľa
Základnými kvalitatívnymi predpokladmi školiteľa sú najmä:
a) závažná umelecká, resp. publikačná činnosť,
b) riešenie umeleckého / vedeckého grantového projektu a úspešné ukončenie riešenia
umeleckých / vedeckých projektov (KEGA, VEGA, domáce a zahraničné výskumné
projekty, bilaterálne projekty),
c) pedagogická prax najmenej 3 roky alebo umelecká alebo vedeckovýskumná prax
najmenej 5 rokov,
Článok 4
Postup schvaľovania školiteľov
1. Návrh na schválenie na školiteľa podáva rektorovi VŠVU prorektor pre výskum a umeleckú
činnosť.
2. Písomný návrh žiadosti o schválenie za školiteľa obsahuje:
a) štruktúrovaný profesný životopis,
b) štruktúrované a doložené kvalitatívne predpoklady stanovené v článku 3.
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Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Pravidlá schvaľovania školiteľov v doktorandskom študijnom programe nadobúdajú
účinnosť dňom schválenia UR VŠVU.
2. Školitelia vymenovaní pred začiatkom platnosti týchto pravidiel dokončia svoje poverenie
podľa doterajších predpisov.
3. UR VŠVU schválila Pravidlá schvaľovania školiteľov v doktorandskom študijnom programe
na VŠVU na svojom zasadnutí dňa 19. 06. 2013.
V Bratislave dňa 19. 06. 2013

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
rektor VŠVU
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