III. Doktorandské štúdium,
iná pedagogická činnosť
a budovanie ľudských zdrojov
pre vedu a techniku
Mladí adepti vedy sa naďalej úspešne vzdelávajú v organizáciách SAV
formou doktorandského štúdia. Organizácie SAV ako externé vzdelávacie inštitúcie sa podieľajú na uskutočňovaní doktorandských študijných
programov na 11 univerzitách. V zmysle zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov MŠ SR priznalo právo školiť
v doktorandských študijných programoch 51 organizáciám SAV v 61 študijných odboroch. Novoprijatých doktorandov na štúdium s témou zadanou
SAV bolo 146.
Počet doktorandov v porovnaní s minulým rokom narástol. Pracoviská
SAV mali spolu 598 doktorandov, z toho 488 doktorandov v dennej forme
a 110 doktorandov v externej forme doktorandského štúdia. Doktorandské štúdium ukončilo obhajobou 90 doktorandov. Okrem toho zamestnanci
SAV pôsobili ako hlavní školitelia pre 198 doktorandov na univerzitách, čo
poukazuje na ďalšiu vedecko-pedagogickú kapacitu pracovísk SAV.
Vzdelávanie a vedecká práca doktorandov a postdoktorandov na SAV
má štandardne vysokú kvalitu. Potvrdzuje to aj fakt, že prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil cenu prezidenta SR štyrom mladým
vedcom SAV do 33 rokov, ktorí už boli úspešní v rôznych etablovaných
súťažiach na domácej či medzinárodnej pôde a prispeli k vedeckému poznaniu a k rozvoju vedy na Slovensku.
SAV podporuje mladých vedeckých pracovníkov aj prostredníctvom
Podporného fondu Štefana Schwarza. V roku 2012 získalo príspevok do
mzdového fondu 13 ústavov pre 18 postdoktorandov.
V rámci spolupráce s vysokými školami a univerzitami sa zamestnanci
SAV najviac podieľali na prednáškovej činnosti vysokých škôl – 360 zamestnancov odprednášalo doma 15 016 hodín a 51 zamestnancov odprednášalo v zahraničí 1 755 hodín, cvičenia a semináre viedlo doma
283 zamestnancov (19 970 hodín ) a v zahraničí 21 zamestnancov (892
hodín). Dôležitou súčasťou pedagogickej aktivity je vedenie diplomových
a bakalárskych prác (441 zamestnancov SAV viedlo 1 188 diplomových
prác a bakalárskych prác), 287 zamestnancov oponovalo 506 dizertačných a habilitačných prác. V úlohe hlavných školiteľov doktorandov pôsobilo 407 školiteľov, ktorí školili aj pre iné inštitúcie, spolu školili 796 doktorandov. Zamestnanci SAV pracovali ako členovia komisií pre obhajoby
PhD. (274), komisií pre obhajobu doktorských dizertačných prác (47),
ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom alebo habilitačnom
konaní na vysokých školách (91), ako členovia vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt (252). V roku 2012 získalo vedeckú hodnosť doktora vied (DrSc.) šesť a vedecko-pedagogickú hodnosť profesora
(prof.) a docenta (doc.) deväť zamestnancov SAV. Pracoviská SAV majú
s vysokými školami a univerzitami 32 spoločných pracovísk a združení
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zameraných na využívanie prístrojov a zariadení pre výučbu a spoločné
riešenie projektov.
Na pracoviskách SAV k 31. 12. 2012 pôsobilo 1 873 vedeckých pracovníkov, z toho 274 doktorov vied a 1 599 CSc. a PhD. (kmeňový stav).
V porovnaní s minulým rokom vzrástol počet vedeckých pracovníkov s vedecko-pedagogickou hodnosťou, pričom v SAV pôsobí 135 profesorov
a 165 docentov. Podľa kvalifikačnej štruktúry v SAV pracovalo 336 vedúcich vedeckých pracovníkov a 798 samostatných vedeckých pracovníkov.
Vedecká rada SAV roku 2012 udelila sedem vedeckých hodností doktora vied.
Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov
dostala 99 návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov, z nich
bolo 53 návrhov zo Slovenskej akadémie vied a 46 návrhov z MŠ SR
a iných rezortov SR. Komisia prerokovala tri návrhy na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa I a 96 návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa, z nich 96 schválila a 3 zamietla. Vyšší vedecký kvalifikačný stupeň v roku 2012 získalo 53 zamestnancov SAV.

Vývoj počtu vedeckých pracovníkov a doktorandov
vedeckí
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344
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490

348
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