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20 rokov doktorandského štúdia v odbore 
Genetika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ 
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1997-2017 
 

-  Doktorandské štúdium v odbore Genetika bolo na UPJŠ akreditované 
v roku 1997 ako vedný odbor a od roku 2004 ako študijný odbor  

 
-  25 absolventov DŠ v odbore Genetika 

-  Uplatnenie 
-  Akademická sféra (doma a v zahraničí) 
-  Firmy (Clinical operations at LIFT, BioSciences Ltd. (vice-

president; Sysmex Slovakia, Quintiles Slovakia …) 
-  Východoslovenský onkologický ústav a.s. 
-  Štátna správa (MŠVVaŠ) 



 
Projekty zamerané na manažment (kvality) 

doktorandského štúdia 
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-  ESF projekt (2005-2007) 

-  EUA Creativity in Higher Education (2006-2007) 

-  KVARK (Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií 
doktorandov a postdoktorandov UPJŠ) zameraný na 
rozvoj pedagogických a generických kompetencií 
doktorandov (2012-2015)  

-  a ďalšie 
 



 
Interná legislatíva                                          

a administrácia doktorandského štúdia 
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-  Interná legislatíva – Študijný poriadok doktorandského štúdia na UPJŠ 

-  Administrácia cez AIS 



Doktorandské štúdium od A po Z 
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Prijímanie uchádzačov (uchádzači sú hlavne vlastní odchovanci, uchádzači

 zvonku musia mať „genetický background“); predloženie projektu k 
 téme dizertačnej práce a motivačného listu 

 
Školiaci potenciál a financovanie (doktoranda si môže dovoliť len školiteľ, ktorý 

 má grant) 
 
Študijná (1/3) a vedecká (2/3) súčasť doktorandského štúdia (výber z ponuky 
UPJŠ, prípadne ďalších univerzít v meste, extra výučba pre doktorandov nie 
je)  
 
Generické kompetencie 
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A. Študijná činnosť 
 
Povinný predmet 

 
3 – 10 

Povinne voliteľný 
predmet 

 
2 – 10 

Výberový predmet X, (2 – 5)* 
Anglický jazyk 5 

X  podľa kreditového ohodnotenia predmetu v magisterskom študijnom programe 
*   predmet určený školiteľom k samostatnému štúdiu 

Priebeh doktorandského štúdia cez prideľovanie kreditov 
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B. Vedecká činnosť (minimálne 120 kreditov počas štúdia) 
    
Vedecké práce publikované: 
a) v zahraničnom karentovanom časopise (kategórie A) 20 – 35 
b) v domácom karentovanom časopise 15 – 25 
c) v zahraničnom nekarentovanom časopise 5 – 15 
d) v domácom nekarentovanom časopise 5 – 15 
e) v recenzovanom zahraničnom alebo domácom zborníku 5 – 10 
f) v nerecenzovanom zahraničnom alebo domácom zborníku 2 – 4 
g) vedecká práca zaslaná (2 –  5)** 
Aktívna prezentácia výsledkov: 
a) na medzinárodnej konferencii 5 – 10 
b) na domácej konferencii so zahraničnou účasťou 5 – 8 
c) na domácej konferencii 2 – 5 
Ohlasy: 
a) citácia registrovaná v SCI 20 
b) citácia v monografii 20 
c) citácia v zahraničnom vedeckom časopise 10 
d) citácia v domácom vedeckom časopise 5 

**  po vyjdení práce bude pridelený iba rozdiel počtu kreditov medzi a), b), c), d) alebo e) a g 
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Iné: 
   

a) vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške 20 

b) vypracovanie dizertačnej práce 40 

c) zavedenie novej experimentálnej metodiky 15 – 20 

d) získanie interného grantu 5 – 10 

e) spoluriešiteľ interného grantu 2 –  3 

f) spoluriešiteľ medzinárodného projektu 5 – 15 

g) spoluriešiteľ domáceho projektu (VEGA, KEGA, APVT ...) 5 – 10 

h) vystúpenie na katedrovom alebo ústavnom seminári 2 – 5 

i) patenty, vynálezy, softvér 2 – 10 
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C. Ďalšie aktivity 
 

Absolvovanie zahraničného študijného pobytu 2 – 10 

Priama pedagogická činnosť (maximálne 4 
semestrohodiny týždenne) (1 – 4) / 1 semestrohod. *** 

Vedúci/konzultant záverečnej práce 5 – 8 

Vypracovanie oponentského posudku 2 

Vedenie práce ŠVOČ 5 – 8 

Práca v organizačnom výbore konferencie 2 

  

***  maximálne 8 kreditov za semester 
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Doktorand musí mať pred obhajobou publikované alebo prijaté do tlače 
najmenej 2 práce v impaktovaných časopisoch kategórie A, z toho 1 
prvoautorskú; (dosiaľ najviac 9) 



Profil absolventa 
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Absolvent doktorandského študijného programu Genetika ovláda vedecké 
metódy výskumu v oblasti experimentálnej genetiky, ktoré tvorivo realizuje na 
rôznych genetických modelových objektoch (mikroorganizmy, rastliny, 
živočíchy) a využíva aj pri riešení problémov genetiky človeka. Zameriava sa 
na získanie najnovších teoretických genetických poznatkov založených na 
súčasnom stave vedeckého poznania v genetike a molekulárnej biológii. 
Skúma genetické systémy a genetické procesy v bunkách modelových i 
nemodelových organizmov najnovšími metodickými postupmi. Výsledkami 
tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého 
poznania, ale ich vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v medicíne, 
farmakológii, biotechnológiách, poľnohospodárstve, lesníctve a  pri ochrane 
genofondov rastlín, živočíchov i samotného človeka. 
 



SWOT 
•  S  
v  Náročný program 
v  Multidisciplinarita na 

prírodovedeckej fakulte               
(B, CH, G, M, F, I) a univerzite 

v  Medzinárodná dimenzia 
samozrejmosťou 

v  Flexibilita absolventov 

 

•  W 
v  Záujemcovia hlavne vlastní 

absolventi  
v  Obmedzený školiaci potenciál 
v  Okrem štipendií nie sú zdroje na 

doktorandov (s výnimkou ŠF) 
v  Nie každý doktorand je tvorivý a 

samostatný (návod na použitie, 
pomocná ruka, v horšom prípade 
zdravotná pomôcka); málokto má 
odvahu formulovať hypotézu 

v  Redundancia informácií zvádza k 
ich recyklácii (ponuka Internetu je 
oveľa silnejšia ako odporúčania 
školiteľa) 
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v  Department of doctoral studies? 
Možnosť prehĺbenia univerzitnej 
dimenzie organizácie 
doktorandského štúdia?  

 
v Možnosti využívania unikátnej 

prístrojovej techniky na 
univerzite sú limitované 

    (chýba prepracovaná logistika) 

•  W 



28/05/17 16 

Aký by mal byť ideálny doktorand? 
 
Vytrvalý, húževnatý, zvedavý, schopný posunúť hranice poznania, veľa čítať a 
hľadať súvislosti i tam, kde nikto nepredpokladá, že by mohli byť, myslieť v 
alternatívach, nenechať za odradiť čiastkovými neúspechmi, komunikovať v 
primeranej miere s kolegami a s osobnosťami, od ktorých sa možno niečo naučiť, 
mať systém v práci, vychádzať z poznania aktuálneho stavu problematiky, byť 
schopný formulovať hypotézu, stanoviť ciele, načrtnúť experimentálny dizajn, 
usilovne pracovať a každý krok zvažovať, nevyžadovať návod na použitie, tvorivo 
a kriticky myslieť, nepodriaďovať myšlienku metóde, ani zdravý úsudok produktom 
softvéru, lebo mozog je stále dokonalejší ako počítač, získané výsledky exaktne 
interpretovať, ale súčasne ich dokázať aj spochybňovať, vyjadrovať sa jasne, 
terminologicky správne, osvojiť si vedecký štýl verbálnej i písomnej komunikácie v 
materinskom i anglickom jazyku, vedieť zaujať svojimi znalosťami, vedieť odlíšiť 
podstatné od balastu, byť primerane poriadkumilovný, byť tímovým hráčom, 
rešpektovať výsledky práce svojich akademických kolegov, zvládať časový 
manažment s potrebnou rezervou uvedomujúc si platnosť Murphyho zákonov, 
prichádzať ráno pred príchodom profesora a odchádzať neskoro po ňom s tým, že 
sa môže medzitým vrátiť, prípadne občas v laboratóriu aj prespávať .......................   
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