
 

 
 

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na Technickej univerzite v Košiciach v rámci 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 

 
Organizačné zabezpečenie 

 
Názov akcie Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na Technickej univerzite 

v Košiciach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku                          
od 8. 11. 2021 - 14. 11. 2021 
 

Dátum a čas súťaže 09. 11. 2021 o 13.00 hod. 

Spôsob realizácie Online cez Webex – súťažiacim, predsedovi a členom Komisie pre 
vedu a výskum na TUKE bude zaslaná pozvánka s linkom na Webex 
meeting 

Termín zaslania 
nominácií do súťaže 

Mená súťažiacich s emailovými adresami, školiteľom a názvom 
práce nahlásia fakulty Ing. Geffertovej najneskôr do 25. 10. 2021 na 
emailovú adresu martina.geffertova@tuke.sk 
 

Termín zaslania 
prezentácií  

Do 29. 10. 2021  zašle súťažiaci prezentáciu v PowerPointe na 
emailovú adresu martina.geffertova@tuke.sk 
 

Garant Prorektor pre vedu a výskum a doktorandské štúdium, Úsek vedy 
a výskumu a doktorandského štúdia Technickej univerzity 
v Košiciach 

 
Realizačné pokyny a informácie: 

 

 Do súťaže sa môžu zapojiť max. 2 doktorandské práce z jednej fakulty TUKE. 

 Komisia pre vedu a výskum na TUKE, ktorú tvorí prorektor pre vedu a výskum 
a doktorandské štúdium ako predseda a prodekani fakúlt pre vedu a doktorandské 
štúdium, zhodnotí jednotlivé doktorandské práce. 

 Komisia stanoví zásady hodnotenia a výberu najlepších prác.  

 Práce budú hodnotené z dvoch hľadísk – vedecká časť a prevedenie prezentácie. 

 Práce budú prezentované formou online prezentácií zdieľaných s ostatnými 
zúčastnenými cez Webex link. 

 Práca má mať max. 3 slajdy. 

 Autori svoju prácu odprezentujú v časovom limite cca 5 minút (3 min prezentácia + 2 
min diskusia). 

 Na súťaži môžu byť online prítomní aj školitelia doktorandov, prípadne aj iné osoby 
podľa uváženia súťažiaceho. V tom prípade Webex link zdieľa súťažiaci.  

 Po skončení prezentácií sa uskutoční neverejné vyhodnotenie súťaže a určenie 
víťazov len za prítomnosti predsedu a členov komisie pre vedu a výskum na TUKE. Pre 
potreby archivácie bude urobený vizuálny záznam z určenia víťazov. Výsledky budú 
zverejnené na web stránke www.tuke.sk.  

 Komisiou určené 4 víťazné práce (2 z každého hľadiska) budú finančne ohodnotené. 

 Víťazi budú kontaktovaní referentkou Úseku vedy, výskumu a doktorandského štúdia 
TUKE.  
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