ZÁSADY RIGORÓZNEHO KONANIA
NA FILOZOFICKEJ FAKULTE TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE
1. Rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) na FF TU sa
uskutočňujú v zmysle príslušných ustanovení Zákona č.131/2002 o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§53 ods.8 a 9, § 63, §
8 ods.1 a § 109 ods. 4), a to v tých študijných programoch, ktoré má fakulta akreditované ako
študijné programy magisterského štúdia.
Aktuálny zoznam študijných programov, v ktorých sa na FF TU uskutočňuje rigorózne
konanie, je zverejnený na internetovej stránke fakulty.
2. Prihláška na vykonanie rigoróznej skúšky
Uchádzač o vykonanie rigoróznej skúšky podáva písomnú prihlášku dekanovi fakulty.
Prihláška obsahuje:
- základné osobné údaje
- údaje o absolvovanom vysokoškolskom magisterskom vzdelaní
- názov študijného programu, v ktorom uchádzač chce konať rigoróznu skúšku
- orientačnú tému rigoróznej práce
Prihláška na rigoróznu skúšku sa môže podávať počas celého akademického roka.
Prílohami prihlášky sú:
– doklad o vysokoškolskom vzdelaní (overená kópia, absolvent zahraničnej vysokej školy
pripojí aj overenú kópiu dokladu o nostrifikácii),
– životopis,
– kópiu obhájenej diplomovej práce (bude vrátená),
– u žiadateľov s vedeckými a pedagogickými hodnosťami kópie prác na základe, ktorých
ich dosiahli (budú vrátené),
– doklad o zaplatení poplatku za rigorózne konanie (bankové potvrdenie o prevode
poplatku na účet fakulty alebo ústrižok šeku).
Ak prihláška o vykonanie rigoróznej skúšky obsahuje všetky náležitosti a uchádzač spĺňa
formálne kritériá pre konanie rigoróznej skúšky v požadovanom študijnom programe, dekan
postúpi prihlášku príslušnému predsedovi komisie pre rigorózne skúšky. Dekan súčasne
uchádzačovi oznámi akceptovanie prihlášky spolu s menom príslušného predsedu komisie.
Taktiež uchádzača vyzve, aby si prostredníctvom predsedu komisie pre rigorózne skúšky
upresnil tému rigoróznej práce, a to najneskôr do 60 dní od doručenia akceptácie prihlášky.
3. Rigorózna práca
Tému rigoróznej práce si uchádzač volí po konzultácii s predsedom komisie.
Predseda rigoróznej komisie môže uchádzačovi odporučiť konzultanta pre rigoróznu prácu,
ktorými môžu byť profesori, docenti alebo odborní asistenti s vedecko-akademickým titulom.
Rigorózna práca sa odovzdáva najneskôr do 12 mesiacov od oznámenia akceptácie prihlášky,
a to v dvoch exemplároch. Ak uchádzač v stanovenom termíne zo závažných dôvodov
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neodovzdá rigoróznu prácu, môže dekan na základe písomnej žiadosti uchádzača povoliť
predĺženie termínu odovzdania práce, avšak len do takej doby, aby celková dĺžka rigorózneho
konania od podania prihlášky uchádzačom nepresiahla 24 mesiacov.
Rigorózna práca má štandardnú podobu kvalifikačnej práce svojho druhu. Musí ísť o pôvodnú
prácu, uchádzač nemôže predložiť svoju diplomovú ani inú kvalifikačnú prácu. Jej formálna
stránka sa musí riadiť predpismi Trnavskej univerzity.
Rigoróznu prácu posudzujú dvaja oponenti, ktorých navrhuje predseda príslušnej komisie pre
rigorózne skúšky. Oponenti spracujú posudok do 30 dní od prijatia práce a v jeho závere
explicitne uvedú, či prácu odporúčajú alebo neodporúčajú prijať na obhajobu. V prípade
negatívneho stanoviska oboch oponentov sa obhajoba nemôže uskutočniť a dekan vyzve
uchádzača, aby rigoróznu prácu prepracoval. V prípade jedného pozitívneho a jedného
negatívneho posudku sa obhajoba môže uskutočniť, avšak oponent, ktorý dal negatívne
stanovisko, sa jej musí zúčastniť.
Ak je rigorózna práca odporučená na obhajobu, najneskôr do 4 mesiacov od odovzdania
rigoróznej práce dekan uchádzačovi pošle oponentský posudok a oznámi mu termín a miesto
konania rigoróznej skúšky.
4. Rigorózna skúška
Rigorózna skúška sa koná pred komisiou pre rigorózne skúšky, ktorá sa ustanovuje v zmysle
Zákona 131/2002. Členov komisie menuje dekan fakulty, zasadnutie komisie zvoláva jej
predseda. Jeden z členov komisie je menovaný po dohode predsedu komisie s vedúcim
Katedry filozofie.
Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí: z obhajoby rigoróznej práce a z ústnej skúšky
z predmetných oblastí príslušného študijného programu. Tematické okruhy ústnej časti
rigoróznej skúšky a odporúčaná literatúra sú uvedené na internetovej stránke príslušnej
katedry. Súčasťou širšieho vedného základu rigoróznej skúšky na FF TU sú okrem dvoch
odborných študijných predmetov aj dejiny filozofie.
Obidve časti rigoróznej skúšky samostatne, ako aj celkový výsledok rigoróznej skúšky, sú
klasifikované ako „prospel“ alebo „neprospel“. Ak je jedna časť rigoróznej skúšky
klasifikovaná ako „neprospel“, celkové hodnotenie je taktiež „neprospel“. O výsledkoch
rigoróznej skúšky rozhoduje komisia v neverejnej časti svojho zasadnutia.
Uchádzač, ktorý na rigoróznej skúške neprospel, má možnosť rigoróznu skúšku opakovať.
Opakovaná rigorózna skúška sa koná z tej časti rigoróznej skúšky (obhajoba rigoróznej práce,
ústna skúška), v ktorej bol uchádzač v prvom termíne neúspešný. Opakovanie rigoróznej
skúšky musí v rámci jedného rigorózneho konania uchádzač vykonať do jedného roka od
konania prvého termínu rigoróznej skúšky. Opakovanie rigoróznej skúšky je možné len raz.
5. Poplatky za rigoróznu skúšku
Za náklady fakulty spojené s organizáciou a priebehom rigorózneho konania sa požaduje od
uchádzača poplatok stanovený aktuálnym Sadzobníkom finančných nákladov a poplatkov
kvalifikačných konaní na Filozofickej fakulte TU, ktorý je zverejnený na webovej stránke
fakulty.
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Poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti o konanie rigoróznej skúšky, doklad o úhrade je
súčasťou príloh žiadosti. Úhrada sa realizuje bankovým prevodom
Organizačné informácie k rigoróznemu konaniu sa poskytujú na študijnom oddelení FF TU.
6. Vydanie diplomu
Po úspešnom absolvovaní rigoróznych skúšok sa uchádzačovi udeľuje príslušný akademický
titul a vydá sa mu diplom o priznaní tohto titulu. Termín a miesto odovzdania diplomu
oznámi absolventovi rigoróznej skúšky rektorát Trnavskej univerzity. Za úkony spojené
s vydaním diplomu sa od absolventa rigoróznej skúšky požaduje osobitný poplatok v zmysle
Vyhlášky rektora TU v Trnave o výške školného a poplatkov spojených so štúdium na
Trnavskej univerzite v Trnave platnej na aktuálny akademický rok. Úhrada sa realizuje
bankovým prevodom na číslo účtu: 7000065500 / 8180 špecifický symbol 99903.
Doplňujúce údaje: Priezvisko a meno
Organizačné informácie k vydaniu diplomu poskytuje pedagogické oddelenie rektorátu TU
tel. č. 033 5939 kl. 340.
Schválené Kolégiom dekanky Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 16. júna
2010 a týmto dňom nadobúda účinnosť.
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