Zápisnica číslo 3 – 2016/2017
zo zasadnutia vedenia FMFI UK dňa 25.10.2016
3. Agenda doktorandského štúdia- výňatok zo zápisnice
Body 6. a 7. vychádzajú z uznesenia vedenia zo 4. októbra 2016, kde sú zaradené v plnom
znení v zápisnici.
6. Interným študentom, ktorí ukončia štúdium pred uplynutím celých štyroch rokov štúdia
úspešnou obhajobou uskutočnenou do 30. júna (vrátane) posledného roka štúdia, bude
vyplatená odmena za skoré ukončenie štúdia v hodnote 2 x mesačné štipendium.
Interným študentom, ktorí ukončia štúdium pred uplynutím celých štyroch rokov štúdia
úspešnou obhajobou uskutočnenou medzi 1. a 31. júlom posledného roku štúdia, bude
vyplatená odmena za skoré ukončenie štúdia v hodnote 1 x mesačné štipendium.
7. Nominácie na cenu dekana sa podávajú na predpísanom tlačive do 31. augusta príslušného
akademického roka. Súčasťou návrhu je kópia dizertačnej práce nominovaného študenta,
kópia/kópie vedeckých publikácii súvisiacich s dizertačnou prácou (v odôvodnených
prípadoch potvrdenie o prijatí do tlače) a kópie posudkov oponentov práce.

Zápisnica číslo 2 – 2016/2017
zo zasadnutia vedenia FMFI UK dňa 4.10.2016
5. Rôzne –výňatok zo zápisnice
Vedenie schválilo návrh prodekana Jajcaya na vyplatenie odmien doktorandom až do konca
augusta aj napriek tomu, že obhájili dizertačnú prácu v júni.
Taktiež navrhol, aby sa zaviedlo ocenenie najlepších dizertačných prác dekanom.

1.Návrh: Odmena za skoršie ukončenie doktorandského štúdia
Interné doktorandské štúdium umožňuje vyplácanie štipendia po dobu 4 rokov, v súčasnosti je
to od 1. septembra 20xx do 30. augusta 20xx + 4. Interné doktorandské štúdium sa však končí
dňom úspešnej obhajoby dizertačnej práce, pričom s týmto dátumom sa študentovi končí aj
zdravotné, sociálne poistenie a vyplácanie štipendia. Prakticky to znamená, že študenti, ktorí
úspešne obhája dizertačnú prácu pred koncom augusta sú penalizovaní. Dôsledkom je
odsúvanie obhajob na neskoršie augustové termíny, a to aj v prípade študentov, ktorí by boli
schopní obhájiť prácu skôr. Augustové termíny sú z viacerých dôvodov nepraktické —
hlavným problémom je nájdenie dátumu, ktorý vyhovuje všetkým zúčastneným. Keďže na
zdravotné a sociálne poistenie nemáme ako fakulta dosah, navrhujem preto zaviesť systém
odmien, ktorý z časti zabráni penalizácii skôr končiacich študentov z pohľadu štipendia
vyplácaného fakultou.
Konkrétne navrhujem nasledovné:
- Interným študentom, ktorí ukončia štúdium pred uplynutím celých štyroch rokov štúdia
úspešnou obhajobou uskutočnenou do 30. júna (vrátane) posledného roka štúdia,

vyplatiť odmenu za skoré ukončenie štúdia v hodnote 2 x mesačné štipendium.
- Interným študentom, ktorí ukončia štúdium pred uplynutím celých štyroch rokov štúdia
úspešnou obhajobou uskutočnenou medzi 1. a 31. júlom posledného roku štúdia, vyplatiť
odmenu za skoré ukončenie štúdia v hodnote 1 x mesačné štipendium.
Z finančného hľadiska tento návrh fakultu nezaťaží, keďže odmena sa bude najčastejšie
vyplácať študentom, ktorí by inak odložili obhajobu na neskôr a rovnaké prostriedky by boli
vynaložené na ich štipendiá. Na druhej strane predkladaný návrh umožní študentom a
školiteľom voľnejšie a rozumnejšie plánovať termín obhajoby dizertačnej práce.

2. Návrh: Cena dekana FMFI UK pre študentov doktorandského štúdia
Ocenenie by malo byť reflexiou špičkového výskumu študentov a študentiek doktorandského
štúdia, jeho potenciálu rozšíriť obzor ich vedeckých disciplín v teoretickej a metodologickej
oblasti, prípadne aj schopnosti uplatnenia nadobudnutých výsledkov v aplikovanej sfére.
Cenu by udeľoval dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v
Bratislave doktorandom za výnimočný vedecký publikovaný výstup v rámci ich dizertačnej
práce najviac v troch kategóriách:
1. Matematika
2. Fyzika
3. Informatika
Nominovať kandidátov na cenu dekana by mohli členovia vedeckej rady fakulty alebo
školitelia doktorandov a nominovaní by mohli byť študenti doktorandského štúdia v rámci
FMFI UK, vrátane doktorandov na príslušných externých vzdelávacích inštitúciách, ktorí
úspešne obhájili dizertačnú prácu v štandardnom termíne. Nominácie by sa podávali na
predpísanom tlačive do 31. augusta príslušného akademického roka. Súčasťou návrhu by bola
kópia dizertačnej práce nominovaného študenta, kópia/kópie vedeckých publikácii súvisiacich
s dizertačnou prácou (v odôvodnených prípadoch potvrdenie o prijatí do tlače) a kópie
posudkov oponentov práce. Svoje rozhodnutie udeliť cenu môže dekan postaviť na návrhu
ním pre tento účel menovanej komisie, ktorá okrem iného starostlivo posúdi kvalitu
publikácie, jej relevantnosť v rámci nominovanej kategórie, prínos či aktívny podiel
doktoranda. Navrhujem, aby sa ocenenie udeľovalo na prvom zasadnutí Vedeckej rady FMFI
UK v nasledujúcom akademickom roku (obyčajne v septembri) alebo na doktorandských
promóciách.
Cieľom návrhu je zviditeľniť vynikajúce výsledky našich doktorandov, zdôrazniť, ako si
vážime nimi dosiahnuté výsledky a motivovať zdravú súťaživosť medzi študentmi. Našou
ambíciou je, aby sa cena dekana stala prestížnou cenou, ktorú si jej držitelia budú s hrdosťou
uvádzať v životopise.

