
III.8 Informačné listy predmetov (kritérium KSP-B2)
1. D-DS-MS Dizertačná skúška
2. D-DP1-MS Dizertačný projekt I
3. D-DP1E-MS Dizertačný projekt Ie
4. D-DP2-MS Dizertačný projekt II
5. D-DP2E-MS Dizertačný projekt IIe
6. D-DP3-MS Dizertačný projekt III
7. D-DP3E-MS Dizertačný projekt IIIe
8. D-DP4-MS Dizertačný projekt IV
9. D-DP4E-MS Dizertačný projekt IVe

10. D-DP5E-MS Dizertačný projekt Ve
11. D-DP6E-MS Dizertačný projekt VIe
12. D-ODP-MS Obhajoba dizertačnej práce
13. D-AJ Odborná angličtina
14. D-PS1-MS Predmet špecializácie Mechatronika I
15. D-PS2-MS Predmet špecializácie Mechatronika II
16. D-T-MS Teória odboru Mechatronika
17. D-VP1-MS Vedecká práca I
18. D-VP1E-MS Vedecká práca Ie
19. D-VP2-MS Vedecká práca II
20. D-VP2E-MS Vedecká práca IIe
21. D-VP3-MS Vedecká práca III
22. D-VP3E-MS Vedecká práca IIIe
23. D-VP4-MS Vedecká práca IV
24. D-VP4E-MS Vedecká práca IVe
25. D-VP5E-MS Vedecká práca Ve
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Informačný list predmetu

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DS-MS
Názov predmetu: Dizertačná skúška

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

štátna skúška 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 2. rok
Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 2. rok

Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie a úspešná obhajoba Písomnej práce k dizertačnej skúške v rozsahu min. 2AH,
ktorú posudzuje jeden oponent, obhajoba je súčasťou dizertačnej skúšky, ktorá je štátnou
skúškou, kredity študent získa po jej obhájení.

Výsledky vzdelávania:

Stanovenie cieľov dizertácie na základe analýzy súčasného stavu v oblasti výskumu
spracovaného v Písomnej práci k dizertačnej skúške.

Stručná osnova predmetu:

’s Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti
v súlade s témou dizertačnej práce.
’s Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami
v danej oblasti.
’s Vypracovávanie Písomnej práce k dizertačnej skúške, stanovenie cieľov dizertácie.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vy-
učujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
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Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT I
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP1-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt I

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Prezentácia prehľadu súčasného stavu v oblasti témy dizertačnej práce, ktorú hodnotí školiteľ.

Výsledky vzdelávania:

Vypracovanie priebežného prehľadu súčasného stavu riešenia v oblasti témy dizertačnej práce.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT IE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP1E-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt Ie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Prezentácia prehľadu súčasného stavu v oblasti témy dizertačnej práce, ktorú hodnotí školiteľ.

Výsledky vzdelávania:

Vypracovanie priebežného prehľadu súčasného stavu v oblasti témy dizertačnej práce.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
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Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT II
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP2-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt II

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie písomnej správy v rozsahu min. 1AH, ktorú študent prezentuje za prítomnosti aspoň troch členov ka-
tedry, prípadne iných odborníkov v danej vednej oblasti na návrh školiteľa; správu a prezentáciu hodnotí a kredity
prideľuje školiteľ.

Výsledky vzdelávania:

Získanie prehľadu o súčasnom stave výskumu v oblasti témy dizertačnej práce na základe štúdia vedeckej literatúry
a vlastných experimentov.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Prezentovanie výsledkov analýzy aktuálneho stavu výskumu v oblasti
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
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Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT IIE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP2E-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt IIe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie písomnej správy v rozsahu min. 1AH, ktorú študentprezentuje za prítomnosti aspoň troch členov ka-
tedry, prípadne iných odborníkov v danej vednej oblasti na návrh školiteľa; správu a prezentáciu hodnotí a kredity
prideľuje školiteľ.

Výsledky vzdelávania:

Získanie prehľadu o súčasnom stave výskumu v oblasti témy dizertačnej práce na základe štúdia vedeckej literatúry
a vlastných experimentov.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Prezentovanie výsledkov analýzy aktuálneho stavu výskumu v oblasti
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
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Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu

2



Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT III
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP3-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt III

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie písomnej správy v rozsahu min. 1AH, ktorú študent odovzdáva sa na konci príslušného semestra ško-
liteľovi

Výsledky vzdelávania:

Postupné napĺňanie stanovených cieľov dizertácie hlavne formou štúdia vedeckej literatúry a individuálnej a tímovej
práce.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi
dizertačnej práce.
• Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

1



Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT IIIE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP3E-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt IIIe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie písomnej správy v rozsahu min. 1AH, ktorú študentprezentuje za prítomnosti aspoň troch členov ka-
tedry, prípadne iných odborníkov v danej vednej oblasti na návrh školiteľa; správu a prezentáciu hodnotí a kredity
prideľuje školiteľ

Výsledky vzdelávania:

Získanie prehľadu o súčasnom stave výskumu v oblasti témy dizertačnej práce na základe štúdia vedeckej literatúry
a vlastných experimentov.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Prezentovanie výsledkov analýzy aktuálneho stavu výskumu v oblasti
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
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Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu

2



Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT IV
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP4-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 20

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Prezentácia aktuálneho stavu dizertačnej práce; písomná práca v rozsahu min. 2AH obsahuje dosiahnuté výsledky
výskumu; podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce je prezentácia výsledkov na vedeckom seminári
pracoviska za prítomnosti aspoň troch členov katedry, prípadne iných odborníkov v danej vednej oblasti na návrh
školiteľa, dosiahnuté výsledky hodnotí a kredity pridelí školiteľ.

Výsledky vzdelávania:

Písomná práca v rozsahu min. 2AH, ktorá obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi
dizertačnej práce.
• Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
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Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu

2



Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT IVE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP4E-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt IVe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie písomnej správy v rozsahu min. 1AH, ktorú študent odovzdáva sa na konci príslušného semestra ško-
liteľovi. Správu hodnotí a kredity udeľuje školiteľ.

Výsledky vzdelávania:

Postupné napĺňanie stanovených cieľov dizertácie hlavne formou štúdia vedeckej literatúry a individuálnej a tímovej
práce.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi
dizertačnej práce.
• Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
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Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu

2



Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT VE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP5E-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt Ve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie písomnej správy v rozsahu min. 1AH, ktorú študent odovzdáva sa na konci príslušného semestra ško-
liteľovi. Správu hodnotí a kredity udeľuje školiteľ.

Výsledky vzdelávania:

Postupné napĺňanie stanovených cieľov dizertácie hlavne formou štúdia vedeckej literatúry a individuálnej a tímovej
práce.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi
dizertačnej práce.
• Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

1



Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu

2



Informačný list predmetu

DIZERTAČNÝ PROJEKT VIE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP6E-MS
Názov predmetu: Dizertačný projekt VIe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Prezentácia aktuálneho stavu dizertačnej práce; písomná práca v rozsahu min. 1 AH obsahuje dosiahnuté výsledky
výskumu; podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce je prezentácia výsledkov na vedeckom seminári
pracoviska za prítomnosti aspoň troch členov katedry, prípadne iných odborníkov v danej vednej oblasti na návrh
školiteľa, dosiahnuté výsledky hodnotí a kredity pridelí školiteľ.

Výsledky vzdelávania:

Písomná práca v rozsahu min. 1 AH, ktorá obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi
dizertačnej práce.
• Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

1



Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu

2



Informačný list predmetu

OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-ODP-MS
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

záverečná práca 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 30

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 4. rok
Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 3. rok

Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie a obhajoba záverečnej práce. Dizertačná práca obsahuje analýzu aktuálneho stavu poznatkov v danej
problematike, charakteristiku cieľov, podrobný opis použitých postupov (metód práce, materiálu), dosiahnuté výsled-
ky, ich vyhodnotenie, diskusiu, záver a zoznam použitej literatúry.

Výsledky vzdelávania:

Písomná práca v rozsahu min. 3AH, ktorá obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu.

Stručná osnova predmetu:

• Dopracovanie záverečnej práce v rozsahu minimálne 3AH aj s ohľadom na závery vyplývajúce z hodnotenia Dizer-
tačného projektu IV, resp. Dizertačného projektu VIe.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Štátna Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

1



Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu

2



Informačný list predmetu

ODBORNÁ ANGLIČTINA
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-AJ
Názov predmetu: Odborná angličtina

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

konzultácia 2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester: Aplikovaná informatika - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Aplikovaná informatika - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Elektroenergetika - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Elektroenergetika - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Elektronika a Fotonika - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Elektronika a Fotonika - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Fyzikálne inžinierstvo - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Fyzikálne inžinierstvo - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Jadrová energetika - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Jadrová energetika - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Meracia technika - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Meracia technika - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Robotika a kybernetika - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Robotika a kybernetika - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Telekomunikácie - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Telekomunikácie - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Teoretická elektrotechnika - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Teoretická elektrotechnika - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok

Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Samostatná práca

Výsledky vzdelávania:

Cieľ predmetu: Rozvíjať zručnosti ústnej a písomnej komunikácie v anglickom jazyku v oblasti akademických a pro-
fesijných potrieb študentov doktorandského štúdia.

Stručná osnova predmetu:

Gramaticko-syntaktické a lexikálne javy: špecifiká používania slovesných časov a syntaktických javov v odbornom
štýle
Písomný prejav: štruktúrovaný životopis, motivačný list, abstrakt, odborný článok
Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg (diskusia, telefonovanie, pracovný pohovor, spoločenská konverzácia,
prezentačné techniky)

1



Odporúčaná literatúra:

Základné:
ROVANOVÁ, Ľ. Presentation Skills. Bratislava: FEI STU, 2006. 80 s. ISBN 80-227-2512-9.
ROVANOVÁ, Ľ. – MIRONOVOVÁ, E. – MIŠTINA, J. – PODPERA, I. – WALEKOVÁ, G. English for Professional Com-
munication Development. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2420-3.
ROVANOVÁ, Ľ. – CZÉREOVÁ, B. – HLAVŇOVÁ, A. – MIRONOVOVÁ, E. – MIŠTINA, J. – PODPERA, I. – PÄTO-
PRSTÁ, J. – ROBINSONOVÁ, Z. English for professional Communication. [online]. 2002.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

anglický jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Mgr. Jana Pätoprstá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Ivan Podpera (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za
predmet) - anglický jazyk

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. a garant príslušného študijného

programu

2



Informačný list predmetu

PREDMET ŠPECIALIZÁCIE MECHATRONIKA I
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS1-MS
Názov predmetu: Predmet špecializácie Mechatronika I

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

seminár 2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok

Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu.
Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného
individuálneho projektu a z ústnej rozpravy.

Výsledky vzdelávania:

Základným cieľom predmetu je získanie teoretických vedomostí zo špecializovaných oblastí mechatroniky a mechat-
ronických systémov pre tému dizertačnej práce zameraných na: počítačové modelovanie a simuláciu multifyzikálných
polí v mechatronických prvkoch a systémoch vyrobených z homogénnych i z kompozitných materiálov, modelovanie
pružného kmitania a riadeného kmitania, štúdium pokročilých štruktúr mechatronických systémov a energetických
a transmisných systémov automobilov a elektromobilov, metódy a princípy navrhovania a projektovania mechatro-
nických systémov automobilov a elektromobilov, moderné prístupy v riadení, na komunikačné a smart systémy, na
mikrosystémy technológií v automobiloch, a na algoritmy a štruktúry riadenia pohybu mechatronických systémov.

Stručná osnova predmetu:

Kmitanie mechanických systémov (Kutiš, Goga).
Mechanika kompozitných a multifunkcionálnych materiálov a štruktúr (Murín, Kutiš).
Modelovanie viazaných polí (Kutiš, Murín).
Vyspelé štruktúry mechatronických systémov automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Energetické a trakčné systémy automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Metódy a princípy navrhovania mechatronických systémov automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Moderné prístupy v riadení mechatronických systémov I (Kozák, Huba, Rosinová, Kozáková).
Moderné prístupy v riadení mechatronických systémov II (Kozák, Huba, Rosinová, Kozáková).
Riadenie mechatronických systémov v prostredí internetu (Žáková, Huba)
Hierarchické vnorené systémy automobilov (Fuchs, Drahoš).
Komunikačné systémy v automobiloch (Podhoranský, Drahoš).
Smart systémy a mikrosystémy technológií v automobiloch (Šturcel, Drahoš).
Algoritmy a štruktúry riadenia pohybu (Huba, Ferencey).

1



Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Školiteľ určí doktorandovi jednu tému z obsahu Predmetu špecializácie I tak, aby nebola totožná s vybranou témou
Predmetu špecializácie II s prihliadnutím na tému dizertačnej práce.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
- slovenský jazyk, anglický jazyk , prof. Ing. Viktor Ferencey, CSc.
(cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický
jazyk , doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci,
tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
(cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický
jazyk , prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci,
skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Alena
Kozáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský
jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (cvičiaci,
prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , prof.
Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor,
zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing.
Peter Podhoranský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) -
slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
(cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický
jazyk , doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci,
skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu

2



Informačný list predmetu

PREDMET ŠPECIALIZÁCIE MECHATRONIKA II
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS2-MS
Názov predmetu: Predmet špecializácie Mechatronika II

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

seminár 2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 2. rok
Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok

Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Študent získa za predmet kredity po úspešnom absolvovaní skúšky. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné
v priebehu semestra vypracovať individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne
sa hodnotia parciálne výsledky. Záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného individu-
álneho projektu a z ústnej rozpravy.

Výsledky vzdelávania:

Základným cieľom predmetu je získanie teoretických vedomostí zo špecializovaných oblastí mechatroniky a mechat-
ronických systémov pre tému dizertačnej práce zameraných na: moderné prístupy v riadení, komunikačné a smart
systémy, mikrosystémy technológií v automobiloch, na algoritmy a štruktúry riadenia pohybu mechatronických systé-
mov, počítačové modelovanie a simuláciu multifyzikálných polí v mechatronických prvkoch a systémoch vyrobených
z homogénnych i z kompozitných materiálov, modelovanie pružného kmitania a riadeného kmitania, štúdium pokro-
čilých štruktúr mechatronických systémov a energetických a transmisných systémov automobilov a elektromobilov,
metódy a princípy navrhovania a projektovania mechatronických systémov automobilov a elektromobilov.

Stručná osnova predmetu:

Moderné prístupy v riadení mechatronických systémov I (Kozák, Huba, Rosinová, Kozáková).
Moderné prístupy v riadení mechatronických systémov II (Kozák, Huba, Rosinová, Kozáková).
Riadenie mechatronických systémov v prostredí internetu (Žáková, Huba).
Hierarchické vnorené systémy automobilov (Fuchs, Drahoš).
Komunikačné systémy v automobiloch (Podhoranský, Drahoš).
Smart systémy a mikrosystémy technológií v automobiloch (Šturcel, Drahoš).
Algoritmy a štruktúry riadenia pohybu (Huba, Ferencey).

Kmitanie mechanických systémov (Kutiš, Goga).
Mechanika kompozitných a multifunkcionálnych materiálov a štruktúr (Murín, Kutiš).
Modelovanie viazaných polí (Kutiš, Murín).
Vyspelé štruktúry mechatronických systémov automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Energetické a trakčné systémy automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).
Metódy a princípy navrhovania mechatronických systémov automobilov a elektromobilov (Ferencey, Bugár).

1



Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by supervisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

školiteľ určí doktorandovi jednu tému z obsahu Predmetu špecializácie II tak, aby nebola totožná s vybranou témou
Predmetu špecializácie I.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
- slovenský jazyk, anglický jazyk , prof. Ing. Viktor Ferencey, CSc.
(cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický
jazyk , doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci,
tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
(cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický
jazyk , prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci,
skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Alena
Kozáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský
jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (cvičiaci,
prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , prof.
Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor,
zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing.
Peter Podhoranský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) -
slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
(cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický
jazyk , doc. Ing. Ján Šturcel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci,
tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Katarína Žáková,
PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk,
anglický jazyk

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

TEÓRIA ODBORU MECHATRONIKA
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-T-MS
Názov predmetu: Teória odboru Mechatronika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

seminár 2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 12

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok

Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu.
Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky, záverečné hodnotenie pozostáva z celkového hodnotenia vypracovaného
individuálneho projektu a z ústnej rozpravy.

Výsledky vzdelávania:

Základným cieľom predmetu je rozšírenie teoretických vedomostí z mechatroniky a mechatronických systémov pre
tému dizertačnej práce z oblasti aplikovanej mechaniky a mechatroniky, modelovania a numerických simulácií, elek-
troniky, informačných, komunikačných a riadiacich systémov, pokročilých metód automatického riadenia, mikropočí-
tačov a PLC systémov; e-mobility, biomechatronických systémov, autonómnych pohybových a pohonných systémov.
Súčasťou cieľa predmetu je aj rozšírenie vedomosti z vybraných častí matematiky.

Stručná osnova predmetu:

Oblasť aplikovaná mechanika a mechatronika, modelovanie a numerické simulácie:
Modelovanie mechanických a mechatronických systémov pomocou MKP. Analýza a syntéza dynamických systémov.
Bio-, mikro a nano- mechanika a mechatronika.

Oblasť informačné, komunikačné a riadiace systémy:
Dynamické a statické modely mechatronických systémov. Pokročilé štruktúry, metódy a algoritmy riadenia mechat-
ronických systémov. Fuzzy a neurónové systémy modelovania a riadenia mechatronických systémov. Informačné
a komunikačné technológie pre mechatronické systémy.

Oblasť aplikovaná elektronika, mikropočítače, senzory a aktuátory:
Mikroprocesorové a mikropočítačové systémy v mechatronike. Inteligentné senzory a aktuátory v mechatronike. Me-
tódy a algoritmy spracovania, vyhodnocovania a vizualizácie signálov.

Oblasť elektromobilita, automatizácia a pohonné systémy:
Smart mechatronické systémy automobilov a elektromobilov. Nekonvenčné pohony mechatronických systémov. Me-
chatronické systémy podvozkových skupín automobilov a elektromobilov. Štruktúry, metódy a algoritmy riadenia po-
hybu mechatronických systémov Autonómne mechatronické systémy. Telematika. Biomechatronické systémy.

Oblasť vybraných statí z matematiky pre mechatroniku:
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Funkcionálna analýza. Diferenciálne rovnice (obyčajné, parciálne). Pravdepodobnosť a štatistika. Matematická logi-
ka. Teória grafov. Prostriedky umelej inteligencie. Numerické metódy.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. RNDr. Igor Bock, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) -
slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
(cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický
jazyk , prof. Ing. Viktor Ferencey, CSc. (cvičiaci, prednášajúci,
skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Peter
Fuchs, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský
jazyk, anglický jazyk , prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (cvičiaci,
prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , doc.
Ing. Alena Kozáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) -
slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
(cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický
jazyk , prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci,
tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk , doc.
RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
- slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Peter Podhoranský, PhD.
(cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický
jazyk , doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci,
skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Ján
Šturcel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský
jazyk, anglický jazyk , doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (cvičiaci,
prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

VEDECKÁ PRÁCA I
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP1-MS
Názov predmetu: Vedecká práca I

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Získanie 5 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov za
vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej čin-
nosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 16, pričom na získanie predpísaného
počtu kreditov je potrebné získať minimálne 5 bodov.
Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy GoogleScholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu.Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hod-
notenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej
školy“

Výsledky vzdelávania:

Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť
publikovania vo vedeckých časopisoch a namedzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné
vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
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• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchá-
dza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie
dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator
and by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom
vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstu-
py ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané
výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie
cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijné-
ho plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého
výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca I študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia pre daný študijný odbor, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

VEDECKÁ PRÁCA IE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP1E-MS
Názov predmetu: Vedecká práca Ie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Získanie 5 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov za
vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej čin-
nosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 16, pričom na získanie predpísaného
počtu kreditov je potrebné získať minimálne 5 bodov.
Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy GoogleScholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu.Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hod-
notenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej
školy“

Výsledky vzdelávania:

Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť
publikovania vo vedeckých časopisoch a namedzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné
vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
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• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchá-
dza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie
dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator
and by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom
vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstu-
py ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané
výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie
cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijné-
ho plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého
výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca Ie študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 8. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

VEDECKÁ PRÁCA II
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP2-MS
Názov predmetu: Vedecká práca II

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Získanie 5 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov za
vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej čin-
nosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 16, pričom na získanie predpísaného
počtu kreditov je potrebné získať minimálne 5 bodov.
Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy GoogleScholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu.Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hod-
notenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej
školy“

Výsledky vzdelávania:

Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť
publikovania vo vedeckých časopisoch a namedzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné
vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
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• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchá-
dza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie
dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom
vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator
and by suprevisor.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstu-
py ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané
výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie
cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijné-
ho plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého
výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca II študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 8. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

VEDECKÁ PRÁCA IIE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP2E-MS
Názov predmetu: Vedecká práca IIe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Získanie 5 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov za
vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej čin-
nosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 16, pričom na získanie predpísaného
počtu kreditov je potrebné získať minimálne 5 bodov.
Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy GoogleScholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu.Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hod-
notenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej
školy“

Výsledky vzdelávania:

Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť
publikovania vo vedeckých časopisoch a namedzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné
vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
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• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchá-
dza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie
dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator
and by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom
vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstu-
py ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané
výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie
cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijné-
ho plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého
výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca IIe študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 8. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

VEDECKÁ PRÁCA III
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP3-MS
Názov predmetu: Vedecká práca III

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Získanie 15 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov
za vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 16, pričom na získanie predpísaného
počtu kreditov je potrebné získať minimálne 15 bodov.
Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy GoogleScholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu.Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hod-
notenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej
školy“

Výsledky vzdelávania:

Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť
publikovania vo vedeckých časopisoch a namedzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné
vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
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• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchá-
dza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie
dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator
and by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom
vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstu-
py ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané
výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie
cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijné-
ho plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého
výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca III študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 8. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

VEDECKÁ PRÁCA IIIE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP3E-MS
Názov predmetu: Vedecká práca IIIe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Získanie 10 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov
za vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 16, pričom na získanie predpísaného
počtu kreditov je potrebné získať minimálne 10 bodov.
Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy GoogleScholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu.Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hod-
notenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej
školy“

Výsledky vzdelávania:

Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť
publikovania vo vedeckých časopisoch a namedzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné
vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
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• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchá-
dza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie
dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator
and by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom
vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstu-
py ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané
výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie
cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijné-
ho plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého
výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca IIIe študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 8. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

VEDECKÁ PRÁCA IV
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP4-MS
Názov predmetu: Vedecká práca IV

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 10

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (denná prezenčná), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Získanie 10 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov
za vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 16, pričom na získanie predpísaného
počtu kreditov je potrebné získať minimálne 10 bodov.
Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy GoogleScholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu.Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hod-
notenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej
školy“

Výsledky vzdelávania:

Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť
publikovania vo vedeckých časopisoch a namedzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné
vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
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• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchá-
dza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie
dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator
and by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom
vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstu-
py ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané
výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie
cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijné-
ho plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého
výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca IV študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 8. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

VEDECKÁ PRÁCA IVE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP4E-MS
Názov predmetu: Vedecká práca IVe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 15

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Získanie 15 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov
za vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 16, pričom na získanie predpísaného
počtu kreditov je potrebné získať minimálne 15 bodov.
Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy GoogleScholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu.Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hod-
notenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej
školy“

Výsledky vzdelávania:

Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť
publikovania vo vedeckých časopisoch a namedzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné
vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
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• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchá-
dza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie
dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator
and by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom
vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstu-
py ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané
výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie
cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijné-
ho plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého
výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca IVe študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor,
zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum poslednej zmeny: 8. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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Informačný list predmetu

VEDECKÁ PRÁCA VE
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP5E-MS
Názov predmetu: Vedecká práca Ve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

projektová/semestrálna práca 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester: Mechatronické systémy - doktorandský (externá prezenčná), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Získanie 5 kreditov na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít podľa Tab. 1: Prideľovanie bodov za
vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej čin-
nosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v oblasti výskumu 16, pričom na získanie predpísaného
počtu kreditov je potrebné získať minimálne 5 bodov.
Tab. 1
Hodnotenie vedeckej práce Body
Vedecké výstupy výskumu
výstup v kategórii A 20
výstup v kategórii B 10
výstup v kategórii C 5
výstup v kategórii D 3
Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus 10
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy GoogleScholar 5
Aktívna prezentácia výsledkov
na konferencii vo svetovom jazyku 5
Iné
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5
získanie grantu pre doktorandov 5
Tab. 1 je súčasťou odporúčaného študijného plánu.Kategorizácia výstupov je obsahom dokumentu „Kritériá na hod-
notenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej
školy“

Výsledky vzdelávania:

Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť
publikovania vo vedeckých časopisoch a namedzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné
vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.

Stručná osnova predmetu:

• Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti
s témou dizertačnej práce.
• Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
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• Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
• Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchá-
dza o nové projekty a grantové úlohy.
• Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie
dosiahnutých výsledkov.

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná:
Textbooks and monographs, journals and other sources of which choice is consulted by project principal investigator
and by suprevisor.
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom
vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná
na absolvovanie predmetu:

slovenský jazyk alebo anglický jazyk

Poznámky:

Predmet Vedecká práca definuje minimálne požiadavky na výstupy. Výskum štandardne vyžaduje rôznorodé výstu-
py ( účasť na študentskej vedeckej konferencii, lokálne konferencie a časopisy, národne a medzinárodne uznávané
výstupy). Celkovo počas štúdia má študent získať za vedeckú prácu 40 kreditov. Minimálne požiadavky na splnenie
cieľov predmetu stanovujú „Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia“, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijné-
ho plánu (dosiahnutie aspoň dvoch vedeckých výstupov evidovaných v kategórii B alebo aspoň jedného vedeckého
výstupu v kategórii A). Kredity za predmety Výskumná práca Ve študent musí získať do odovzdania dizertačnej práce.
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Dátum poslednej zmeny: 8. 5. 2014
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného

programu
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