
Číselné hodnoty kreditov za jednotlivé činnosti platné 2021

Aktivita Kredity Poznámka 

Študijná činnosť v rámci povinného predmetu Pedagogická činnosť 

Absolvovanie predmetu k dizertačnej skúške 3/5 výberový 4 kredity, povinne voliteľný a povinný 6
kreditov. Pri novovytvorených výberových predmetoch 3 

kredity,Absolv. predmetu z ponuky štúdijného odboru 
resp. iných študijných odborov x) x) podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia

Dizertačná práca 5 v rámci študijnej časti predmetu 

5 

Vypracovanie písomnej práce k diz. skúške 15 práca odporučená oponentom ako časť skúšky 

Pedagogicko-vzdelávacia činnosť v rámci povinného predmetu Pedagogická činnosť

Autorstvo učebnice, skrípt a učebných textov (ACA, 

ACB, BCI) 
20 

Autorstvo kapitoly v učebnici, skriptách a učebných 

textoch (ACC, ACD, BCK) 
7 

Vedenie bachelor (bakalárskej) záverečnej práce 6 za celý akademický rok za 1 bakalára.
Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (hodiny) 2/hod. max. 16 kreditov ročne,  nepovinná pre externú formu 

Posudok na záverečnú prácu v bachelor (bakalárskom)
stupni štúdia 

2 

Tvorivá činnosť v oblasti vedy v rámci predmetu Vedecká činnosť

Vedecká monografia alebo štúdia charakteru vedeckej 

monografie vydaná v zahraničnom vydavateľstve 

(AAA, ABA) 

30 vydaná v anglickom jazyku – rozsah min. 3AH na autora 

Vedecká monografia alebo štúdia charakteru vedeckej 

monografie vydaná v domácom vydavateľstve (AAB, 

ABB) 

20 rozsah min. 3AH na autora 

Kapitola vo vedeckej monografii vydanej v 

zahraničnom vydavateľstve (ABC) 
14 vydaná v anglickom jazyku – rozsah min. 1AH na autora 

Kapitola vo vedeckej monografii vydanej v domácom 

vydavateľstve (ABD) 
10 rozsah min. 1AH na autora 

Publikácia v karentovanom vedeckom časopise (ADC, 

ADD) 
28 

Vedecká práca v zahraničnom časopise registrovanom 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS  (ADM) 
19 

Vedecká práca v domácom časopise registrovanom 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN) 
15 

Publikácia v zahraničnom nekarentovanom 

recenzovanom vedeckom časopise (ADE) 
14 

Publikácia v domácom nekarentovanom recenzovanom 

vedeckom časopise (ADF) 
10 

Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom vedeckom 

zborníku, monografii alebo publikovaný príspevok na 

zahraničnej vedeckej konferencii (AEC, AFA, AFC) 

8 vydaná v anglickom jazyku 

Vedecká práca v domácom recenzovanom vedeckom 

zborníku, monografii alebo publikovaný príspevok na 

domácej vedeckej konferencii (AED, AFB, AFD) 

6 

Abstrakt príspevku zo zahraničnej konferencie (AFG, 

AFK - poster) 
4 maximálne 3 príspevky ročne (sumárne) 

Abstrakt príspevku z domácej konferencie (AFH, AFL - 

poster) 
3 

12 



8 

Autorské osvedčenia, patenty, objavy (AGJ) 10 

Dizertačná práca 5 V rámci vedeckej časti predmetu Dizertačná práca  7, 8 a 

9 

Citácia v publikácii registrovanej v citačných indexoch 

Web of Science a databáze SCOPUS (1, 2) 
4 

Citácia v zahraničnej publikácii neregistrovanej v 

citačných indexoch (3) 
3 

Citácia v domácej publikácii neregistrovanej v 

citačných indexoch (4) 
2 

Iné činnosti 1 1 kredit za každú konkrétnu činnosť doktoranda počas 1. 

a 2. roku štúdia – ohodnotiť možno max. 5  konkrétnych 

činností za semester, t. j. maximálne 10 konkrétnych 

činností za akademický rok (počas 1. a 2. roku štúdia). V

SEP je nutné činnosť konkrétne pomenovať v

doplňujúcom texte k predmetu. 

Vysvetlivky a poznámky k tabuľke „Číselné hodnoty kreditov ...“: 

Výstup publikačnej činnosti musí byť zaevidovaný v SEP (Student Education Profile-MIA), resp. 
ekvivalentnej databáze externého pracoviska, vo výnimočných prípadoch (najmä  ADC, ADD, ADE, 
ADF) publikácie „in press“ je nutné doručiť potvrdenie príslušnej redakčnej rady o aktuálnom statuse 
práce. Pri publikačných aktivitách doktoranda je potrebné priložiť kópiu  záznamu publikácie (napr. 
„printscreen“) v SEP (MIA), v špecifických prípadoch (niektorí externí študenti) aj kópiu  prvej strany 
publikácie.  

Vedecká práca vydaná v zahraničí musí byť publikovaná v anglickom jazyku. V inom prípade je 

hodnotená v kategórii domácej publikácie. 

Výstupy konferencii sú hodnotené ekvivalentom výstupov vedeckej konferencie.

Dizertačná práca je záverečnou prácou. Za vypracovanú dizertačnú prácu, ktorú jej oponenti odporučili k 

obhajobe sa pridelí 30 kreditov. Kredity za predmety vo výkazoch sa uvádzajú samostatne.  Pedagogická 

činnosť a Vedecká činnosť (v tabuľke sú zahrnuté do daných blokov len z aspektu vecnej príslušnosti – 

štúdium potrebné pre vypracovanie všeobecnej časti dizertačnej práce v študijnom bloku, resp. vlastná 

experimentálna práca v bloku tvorivej činnosti  v oblasti vedy). 
(1 AH = 36.000 tlačových znakov)

Tabuľka nemá spätnú účinnosť. 




