



TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV



„Meno a priezvisko predkladateľa s titulmi“


Autoreferát dizertačnej práce


„Názov dizertačnej práce“



na získanie akademického titulu  „philosophiae doctor” (v skratke PhD.)
v  odbore doktorandského štúdia:
8. ekonómia a manažment

v študijnom programe doktorandského štúdia
Ľudské zdroje a personálny manažment



Trenčín,  „rok“


Dizertačná práca bola vypracovaná v dennej forme doktorandského štúdia na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Predkladateľ:	„Titul, meno a priezvisko“
Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov
		Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
		Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Školiteľ:		„Titul, meno a priezvisko“
		Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
		Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Oponent:	............................................................................................

...........................................................................................................................

Oponent:	............................................................................................

...........................................................................................................................
(uviesť meno, priezvisko, tituly a adresu pracoviska)

Autoreferát bol rozoslaný dňa: .........................................................................

Obhajoba dizertačnej práce sa koná dňa ................................. o .................... hod. na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3, Trenčín pred komisiou pre obhajobu dizertačnej práce navrhnutou odborovou komisiou v študijnom odbore doktorandského štúdia               8. ekonómia a manažment, v študijnom programe ľudské zdroje a personálny manažment, vymenovanou dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

                                         








Formát a rozsah autoreferátu dizertačnej práce

Autoreferát dizertačnej práce (ďalej len autoreferát) má formát A5. Odporúčaný rozsah je (cca) 20 strán napísaných v Microsoft Word , typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Prvú a druhú stranu autoreferátu treba upraviť podľa vzoru, ktorý je uvedený vyššie.

Obsah autoreferátu

V autoreferáte doktorand uvedie ciele a úlohy dizertačnej práce. Charakterizuje spôsoby získavania potrebných informácií a dát a použité údaje ako aj všeobecné vedecké a štatistické metódy ich spracovania. Uvedie obsah dizertačnej práce (napr. „Dizertačná práca má.....kapitol. Prvá kapitola  s názvom..... pojednáva o.....a člení sa na.....podkapitol“ a podobne).
V hlavnej časti autoreferátu  doktorand stručne a výstižne uvedie postupy a obsah uskutočnených analýza a zistení, zhrnie výsledky dizertačnej práce a jej vedecký prínos. V závere uvedie výsledné zhodnotenie realizovaného skúmania, ako aj vymedzenie možných smerov ďalšieho bádania. Na konci hlavnej časti autoreferátu sa uvedie zoznam použitých citovaných zdrojov. 
Súčasťou autoreferátu je zoznam publikovaných prác doktoranda, ktoré majú vzťah ku skúmanej problematike, ako aj ohlasy na ne a súhrn v jednom cudzom jazyku (buď v anglickom, francúzskom, španielskom, nemeckom alebo ruskom). 

Autoreferát je potrebné spracovávať nie ako sústavu z dizertačnej práce doktoranda vybraných a skopírovaných odsekov, ale v podobe súvislej, logický usporiadanej odbornej práce s adekvátnymi prvkami a štruktúrou.


