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Zásady rigorózneho konania
Rigoróznu skúšku môžu vykonávať absolventi študijných odborov vysokoškolského štúdia,
ktoré poskytuje FPV a MV UMB a absolventi príbuzných odborov štúdia, v ktorých sa
udeľuje akademický titul „magister“ (viď Sprievodca štúdiom pre príslušný akademický rok).
V akademickom roku 2019/2020 poskytuje FPVaMV UMB možnosť absolvovať rigorózne
konanie v nasledovných študijných programoch:
a) politológia,
b) medzinárodné vzťahy,
c) bezpečnostné štúdiá.
Uchádzač o rigorózne konanie si tému rigoróznej práce vyberá z tém, ktoré sú zverejnené na
internetovej stránke FPVaMV UMB a uvedie ju v prihláške. V prihláške zároveň
označí, z akých predmetov chce vykonať rigoróznu skúšku. K prihláške uchádzač
pripojí overenú fotokópiu magisterského diplomu a overenú kópiu vysvedčenia o štátnej
skúške, ako i doklad o zaplatení poplatku v zmysle platnej smernice o výške poplatkov
spojených so štúdiom na UMB.
Od 1. septembra 2019 je podľa Smernice č. 8/2018 o výške poplatkov spojených so štúdiom
a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov v akademickom roku
2019/2020 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, stanovená výška poplatku za úkony
spojené so zabezpečovaním rigorózneho konania a obhajobou rigoróznej práce (§92 ods. 13
zákona) vo výške 540,- EUR.
Poplatok je potrebné uhradiť na účet:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Swift/bic: SPSRSKBA
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VS (variab.s.): 4042
KS (konšt.s.): 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce je podľa Smernice č.
8/2018 o výške poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním
vedecko-pedagogických titulov v akademickom roku 2019/2020 na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici, potrebné uhradiť poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu
o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu
skúšku (§92 ods. 14 zákona) vo výške 50, - EUR.
Poplatok je potrebné uhradiť na účet:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Swift/bic: SPSRSKBA
VS (variab.s.): 4052
KS (konšt.s.): 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta

Prihlášky na obhajobu rigoróznej práce a na rigoróznu skúšku sa podávajú tajomníkovi
komisie pre rigorózne skúšky príslušného študijného programu počas celého akademického
roka. Dekan fakulty do 30 dní odo dňa doručenia prihlášky rozhodne, či uchádzač spĺňa
požadované náležitosti. Uchádzačovi bude rozhodnutie písomne oznámené.
Pri spracovaní a odovzdaní rigoróznej práce sa uchádzač riadi platnou smernicou o
záverečných a kvalifikačných prácach na UMB.
Na vykonanie rigoróznej skúšky sa
v stanovenom termíne.

uchádzač prihlasuje odovzdaním práce

Uchádzač predkladá prácu v troch exemplároch. Dve vyhotovenia predkladá v tlačenej
podobe v pevnej väzbe, jedno vyhotovenie v elektronickej forme na CD nosiči vo
formáte PDF. Elektronická verzia musí byť identická s tlačenou verziou. Rigorózna práca
nesmie byť svojím obsahom totožná s diplomovou prácou uchádzača.
Každá rigorózna práca musí byť podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky zadaná do elektronického systému evidencie záverečných
prác a prejsť kontrolou originality. Z toho dôvodu uchádzač ešte pred konečným
odovzdaním požadovaných exemplárov rigoróznej práce odošle finálnu verziu práce v
PDF formáte tajomníkovi komisie pre rigorózne skúšky, ktorý ju do systému vloží.
Systém vygeneruje kód/evidenčné číslo rigoróznej práce, ktorý tajomník komisie následne
odošle uchádzačovi. Podľa platnej smernice musí byť tento kód uvedený na obale a titulných
listoch v pevnej/ viazanej, ako i elektronickej verzii rigoróznej práce. V záujme včasného
dodania požadovaných kódov, je uchádzač povinný poslať rigoróznu prácu v PDF
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formáte, na základe ktorej im bude zaslaný kód, najneskôr do 15. októbra, resp. 15.
marca príslušného roka.
Rigorózna práca spracovaná podľa podmienok rigorózneho konania sa odovzdáva
tajomníkovi komisie pre rigorózne skúšky v dvoch termínoch:



do 30. marca príslušného kalendárneho roka
do 30. októbra príslušného kalendárneho roka.
Dekan fakulty určí na posúdenie rigoróznej práce okrem vedúceho práce rigoróznej práce,
jedného oponenta. K rigoróznej skúške je pozvaný ten uchádzač, ktorého prácu odporučí na
obhajobu aspoň jej vedúci. Uchádzač má právo oboznámiť sa s výsledkami posudkov
najmenej 7 dní pred termínom rigoróznej skúšky.
Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce sa koná v dvoch termínoch:




a) v mesiacoch máj - jún (pre práce odovzdané do 30. marca)
b) v mesiacoch november - december (pre práce odovzdané do 30. októbra)
Uchádzač, ktorý nie je pripustený na obhajobu, prípadne neobháji rigoróznu prácu, neuspeje v
teoretickej časti rigoróznej skúšky, neobháji rigoróznu prácu a zároveň neuspeje v teoretickej
časti rigoróznej skúšky, môže ešte raz opakovať rigoróznu skúšku, resp. jej časť v
najbližšom termíne konania rigoróznej skúšky. V týchto prípadoch je uchádzač o
rigorózne konanie povinný opätovne uhradiť poplatok vo výške 20% zo sumy poplatku
za vykonanie rigoróznej skúšky stanovenej na UMB.
V prípade, že uchádzač o rigorózne konanie nie je úspešný ani v druhom termíne rigoróznej
skúšky, je vylúčený z rigorózneho konania.
Ak uchádzač o rigoróznu štátnu skúšku nepredloží rigoróznu prácu do dvoch rokov od
termínu prihlásenia sa na rigoróznu skúšku, bude vylúčený z rigorózneho konania.
Ak sa uchádzač rozhodne nepokračovať v rigoróznom konaní, poplatok za rigorózne
konanie sa nevracia.

Schválené v Grémiu dekana FPVaMV UMB dňa: 16. 9. 2019
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