
 

Princípy inovatívneho doktorandského 

štúdia: výzvy a odporúčania pri ich 

implementácii 

 

Alexandra Bitušíková 

UMB Banská Bystrica 

 

SAIA, Bratislava, 3. 12. 2014 

 

 

 

  



Menu 

 

Doktorandské štúdium: európske a 
globálne  kontexty 

EUA Council for Doctoral Education = hlas 
európskych univerzít 

Trendy vývoja doktorandského štúdia v 
Európe: výzvy a odporúčania  

…2… 



Doktorandské štúdium a európske a globálne 

kontexty 

Doktorandské štúdium v Európe (a nielen): 
transformácia formou tichej revolúcie 

Hlavná črta: rôznorodosť (rôzne národné akademické 
tradície, rôzna autonómia univerzít a rôzna legislatíva) 

V centre politickej pozornosti 

 Bolonský proces (PhD = 3. stupeň VŠ štúdia od 2003) 

 EU strategické dokumenty (Lisbon objectives, ERA Green 
Paper, Modernisation Agenda for Universities, Grand 
challenges, Innovation Union: A Europe 2020 Initiative, 
Principles for Innovative Doctoral Training, Report of Mapping 
Exercise on Doctoral Training 

 Národné legislatívy 

 Globálny kontext (the war for talent) 
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The EUA-Council for Doctoral Education (CDE) 

CDE je súčasťou European University Association 
(EUA), členskej organizácie eur. univerzít 

• 850 univerzít, 46 rektorských konferencií, 47 krajín  

• Hlas univerzít: tvorba politík/ stratégií/ position papers 
založených na dôkazoch  

• Advokácia týchto politík v EÚ inštitúciách 

• Podpora inštitucionálneho rozvoja univerzít  

 CDE je členským servisom EUA zameraným na 
doktorandské štúdium (od 2008) 

• Fórum pre medziuniverzitnú diskusiu o dokt. štúdiu 

• Tvorba a podpora stratégií zameraných na dokt. 
štúdium 

• 250 členov, 34 krajín (od Fara po Tomsk) 

• www.eua.be/cde 
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EUA-CDE Salzburg Principles 

EUA Salzburg Principles = 10 prikázaní 
doktorandského štúdia (Salzburg 2005) 

EUA-CDE Salzburg Recommendations II - bilancia a 
zdieľanie skúseností po 5 rokoch aplikovania 
Salzburg Principles I 

Základný konsenzus:  

 Originálny výskum = základ doktorandského štúdia 
(odlišnosť od prvých dvoch stupňov VŠ vzdelávania) 

 Orientácia na posilnenie individuálneho rozvoja 
doktorandov 

 Autonómia inštitúcie (dôležitá pre určenie misie, 
stratégie či nastavenie príslušných štruktúr)  
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Kľúčové trendy doktorandského štúdia v Európe: 

1. Štruktúrované programy a doktorandské školy 
 

Trend zakladania štruktúrovaných programov a 
doktorandských/výskumných/postgraduálnych škôl 

 Nárast doktorandských škôl v Európe z 30 % v r. 2007 
na 70-80% v súčasnosti) 

Rôznorodosť modelov dokt. škôl (celouniverzitné, 
fakultné, tematické, viac-univerzitné) 

Cieľ: vytvoriť kritickú masu výskumnej kapacity a 
doktorandov; stimulovať výskumné prostredie; 
rozšíriť interdisciplinaritu a interinštitucionálnu 
spoluprácu; zlepšiť TTD – time to degree, zvýšiť 
kvalitu štúdia pri udržaní rôznorodosti.  

Jeden cieľ, rôzne cesty a prístupy.  



 

 

 

2. Prijímacie postupy a status doktoranda 

Praktiky prijímacích konaní: transparentnosť, 
zodpovednosť, presne definované, verejne 
dostupné kritériá  

Status doktoranda (študent alebo zamestnanec) 
závisí od národnej legislatívy; poistné za 
doktoranda hradí univerzita  

Aj keď doktorandi majú v SR status študenta, je 
potrebné považovať ich za mladých 
výskumníkov – profesionálov s príslušnými 
právami a povinnosťami.  



 

 

 

 

 
 

3. Školiteľstvo   

Školiteľstvo je hlavnou témou diskusií, je 
dôležitou súčasťou garancie kvality: 

 Kolektívne úsilie s presne definovanými 
zodpovednosťami ako kontrakt troch strán: 
doktorand + školiteľ + inštitúcia  

 Poskytovanie profesionálneho rozvoja školiteľov 
(školenia a príprava; zdieľanie skúseností) ako jedna 
z hlavných zodpovedností inštitúcie s rešpektovaním 
akademickej kultúry  

 Monitorovanie školiteľov 

 Priority: vyvinúť spoločnú školiteľskú kultúru  

 Stále je to výzva pre množstvo univerzít a krajín!!! 



4. Transferable skills training:  

výučba prenositeľných zručností 

Nevyhnutnou súčasťou doktorandského štúdia v 
mnohých krajinách je ponuka početných nepovinných 
kurzov zamernaných na posilnenie iných zručností (life, 
generic, transferable skills) – doktorand si vyberá 
podľa vlastných potrieb 

Formy: interaktívne kurzy, letné školy, kariérne 
poradenstvo zamerané na individuálne ciele a motivácie 
doktorandov 

Cieľom je zvýšenie povedomia doktorandov a zlepšenie 
zručností, ktoré získajú a rozvinú počas výskumnej 
práce ako optimálny spôsob zlepšenia perspektívy ich 
zamestnania/kariéry v akademickom prostredí, ale aj v 
iných sektoroch ekonomiky a spoločnosti. 
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5. Kredity 

Používanie kreditového systému v doktorandskom 
vzdelávaní nie je nevyhnutnou podmienkou pre 
realizáciu úspešných doktorandských programov/škôl.  

„Nie všetko, čo sa dá počítať, sa počíta a nie všetko, čo sa 
počíta, sa dá počítať“ (Einstein) 

Niektoré univerzity používajú kredity pre vyučovacie 
aktivity doktorandov, najmä v spoločných/ joint  
doktorandských programoch  

Kredity nemajú zmysel pri meraní výskumných aktivít 
doktoranda  

Kvalitné doktorandské vzdelávanie vyžaduje stimulujúce 
výskumné prostredie, ktoré je poháňané nadšením, 
zvedavosťou a tvorivosťou. Nemá byť poľovačkou na 
kredity.  



 

6. Výstupy  

Hlavným výstupom doktorandského vzdelávania je 
mladý výskumník so zručnosťami špecifickými pre 
výskum a prenositeľnými zručnosťami a 
skúsenosťami, ktoré možno následne využiť v celom 
širokom spektre kariérnej praxe 

Rozvinutý vysoký stupeň samostatnosti/ autonómie a 
schopností „manažovať neznáme“ 

Hlavným výstupom doktorandského výskumu je 
dizertačná práca (publikovateľná monografia, viacero 
peer-reviewed recenzovaných vedeckých článkov alebo 
umeleckých výstupov)  

Výzvy: dĺžka dokt. štúdia (3-4 roky?); jazyk (English) – 
kvalita angličtiny, ale aj ochudobňovanie terminológie v 
nár. jazyku;  publikovanie 3-5 prác počas štúdia... 



7. Internacionalizácia a mobility 

Globálne problémy vyžadujú globálne riešenia – nie sú možné 
bez medzinárodnej spolupráce 

Potreba globálnych kompetencií doktorandov 

Internacionalizácia v doktorandskom vzdelávaní predstavuje 
rozličné prístupy: 

 Internacionalizácia doma (nábor/získavanie 
medzinárodných študentov a personálu; organizovanie 
medzinárodných podujatí; zaraďovanie medzinárodných 
doktorandov do medzinárodných projektov; pozývanie 
hosťujúcich prednášateľov zo zahraničia; networking - 
sieťovanie spolupráce a hľadanie kontaktov, online kurzy a 
pod.) 

 Internacionalizácia zahraničná (medzinárodné mobility; 
zakladanie zahraničných pobočiek univerzít; spoločné 
študijné programy – joint a co-tutelle; sendvičové programy)  
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8. Intersektoriálna spolupráca    

Spolupráca a mobilita medzi akademickým a 
neakademickým sektorom pomáha zlepšovať perspektívu 
zamestnateľnosti  

Doktorandi by mali byť vedení tak, aby chápali, že presun z 
akademického prostredia do neakademického prostredia 
(priemysel, NGOs, štátna správa) po ukončení doktorandského 
štúdia nie je druhá voľba, ale legitímna rovnoprávna voľba, t.j. 
doktorandské štúdium nie je príprava na kariéru vo 
výlučne/prevažne akademickom prostredí  

Okrem formálnych procesov, ako je zdieľané školiteľstvo, 
krátkodobé praxe alebo realizácia časti štúdia v inom 
sektore, úspešná spolupráca univerzita-neakademický sektor je 
založená na dôvere, partnerstve a dlhodobej spolupráci 

Industrial PhD – úspešná forma doktorandského štúdia vo 
viacerých krajinách (ko-financovanie, 2 školitelia, výskum v 
podniku; pozor na IPR) – podpora aj z EÚ 



Pretrvávajúce bariéry 

Financovanie 

 Vybudovanie/udržanie vysokej kvality doktorandského vzdelávania 
vyžaduje adekvátne, udržateľné a podľa špecifickosti programu 
prijateľné financovanie  

Autonómia 

 Inštitucionálna autonómia je podmienkou pre ustanovenie rozličných 
štruktúr s odlišnými výskumnými stratégiami;  

 Používanie špecifických prostriedkov musí zostať na autonómnom 
rozhodnutí vnútri samotnej inštitúcie  

Legislatíva 

  Národné a európske legislatívne rámce musia poskytnúť  

    inštitúciám možnosť reformovať ich doktorandské programy: menej  

    regulácií a zákonných predpisov, viac autonómie a flexibility, zároveň  

    implementácia vnútorných mechanizmov kvality.  
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