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Doktorandské štúdium v Európe prešlo v poslednom desaťročí veľkými zmenami. Výskum
síce ostal jednoznačne najdôležitejšou súčasťou doktorandského štúdia, ale cesty k získaniu
titulu PhD. a úloha tohto titulu v spoločnosti sa zmenili. Vedecký titul už neznamená len
kariéru v akademickej či výskumnej sfére, ale mal by byť vyhľadávanou a najlepšou
kvalifikáciou v každom sektore ekonomiky a spoločnosti. Tomu sa prispôsobila nová
organizácia doktorandského štúdia v mnohých krajinách Európy (s výnimkou Slovenska).
Normou vo väčšine krajín sa stali doktorandské školy (celouniverzitné, fakultné alebo
tematické a multidisciplinárne), súčasťou štúdia sú rôzne formy získavania všeobecných
zručností, potrebných pre uplatnenie v rôznych sektoroch, veľká pozornosť sa venuje
zvyšovaniu kvality školiteľstva cez profesionálny rozvoj školiteľov. Univerzity vyvíjajú
množstvo stratégií a programov, ktoré majú pomôcť doktorandom zhodnotiť ich výskumom
nadobudnuté vedomosti a zručnosti a plánovať ich ďalší rozvoj a kariéru. Tieto stratégie sa
nazývajú „personal development planning (PDP)“ – osobný plán rozvoja. Slúžia jednak
doktorandom samotným, ale môžu pomôcť aj školiteľom pri monitoringu progresu každého
doktoranda. Viedenská univerzita už niekoľko rokov rozvíja špeciálne programy pre
doktorandov cez svoje Centrum pre doktorandské štúdiá. Po prvýkrát univerzita ponúkla
spoluprácu aj dvom slovenským univerzitám.
Jednoročný projekt je adresovaný v prvom rade doktorandom/ doktorandkám z troch
participujúcich univerzít. Vybratí uchádzači získajú z projektu viaceré (nemateriálne) výhody:
Aktívne sa zapoja do tvorby PDP reflexiou svojich silných a slabých stránok nadobudnutých
zručností. Prostredníctvom dvoch medzinárodných interdisciplinárnych workshopov si
vymenia skúsenosti z doktorandského štúdia a pripravia si vlastný plán rozvoja. Získajú nové
kontakty a stanú sa súčasťou siete doktorandov z viacerých inštitúcií (networking). Hlavným
výstupom by však malo byť uvedomenie si vlastnej zodpovednosti a možností pri plánovaní
svojej kariéry.
UMB vypisuje otvorenú výzvu pre ambicióznych interných doktorandov/ doktorandky UMB,
ktorí/ ktoré chcú participovať v projekte. Vybraní uchádzači/ uchádzačky sa zúčastnia
interaktívnych workshopov 8. – 10. júla 2013 na Táloch a vo februári 2014 vo Viedni. Na
workshopoch sa očakáva aktívna účasť a spolupráca doktorandov/ doktorandiek s lektormi.
Podmienkou je verbálna aj písomná komunikácia v angličtine na veľmi dobrej úrovni, osobná
angažovanosť a zanietenie. Kandidáti/ kandidátky by mali byť v prvom alebo druhom ročníku
interného doktorandského štúdia.
Všetky výdavky spojené s workshopmi budú vybraným uchádzačom/ uchádzačkám hradené
z projektu.

Doktorandi/ doktorandky, ktorí/ ktoré majú záujem prihlásiť sa do projektu, pošlú do
17. mája 2013 na adresu alexandra.bitusikova@umb.sk :
- štruktúrovaný životopis v angličtine
- motivačný list v angličtine zahrňujúci odpovede na nasledujúce otázky:
o Why are you doing a PhD and what is so fascinating about your research?
o How do you achieve your goals and which difficulties have you encountered
so far?
o Where do you see yourself in 5 – 10 years time and how did you get there?
Vybratí doktorandi/ doktorandky budú pozvaní na ústny pohovor v priebehu mesiaca máj.
O výsledkoch výberu budeme všetkých informovať.
Viac informácií:
https://wiki.univie.ac.at/display/PDP/Home
https://wiki.univie.ac.at/display/PDP/Workshop+I+|+July+2013

