
 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor 
na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu 

 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: ekonómia a manažment 
 

Minimálne povinné požiadavky 
Požadované minimálne hodnoty 

doc. prof. 

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov 
Vzdelávacia činnosť v rozsahu: 
Záverečné práce obhájené na FM pod vedením uchádzača: 
 
Vysokoškolská učebnica 
alebo 
monografia, resp. kapitoly v monografii 
(uvádza sa autorský podiel uchádzača) 

 
5 rokov po PhD. 

8 
 

1 (3 AH) 
 

1 (3 AH) 
 

 
3 roky po doc. 

16 
 

2 (spolu 6 AH) 
 

2 (spolu 6 AH) 
 

2. Vedeckovýskumná činnosť*) 
Vedecké výstupy minimálne (spolu) 
Výstupy v kategóriách A+, A, A- 

 
25 (5) 

2 (A, resp. A-) (1) 

 
55 (5) 

2 (A+) (1) 

3. Ohlasy na publikačné výstupy 
Ohlasy spolu 
z toho ohlasy registrované vo WoS alebo Scopus 

 
30 
15 

 
60 
30 

4. Vedecká škola 
Výchova doktorandov**) 

  
1/1 

5. Projektová činnosť 
Účastník/vedúci výskumného projektu 
(riešiteľ/z toho vedúci tímu) 

 
1/0 

 
3/1 

*) V zátvorke sú počty za posledných šesť rokov. 
**) Jeden skončený a jeden po dizertačnej skúške. 

 
Kategorizácia výstupov: 

 

A+ 

• publikácia v časopise indexovanom vo WoS a/alebo Scopus, zaradenom v zodpovedajúcom odbore v Q1 
a Q2, prípadne Q3 (ak súvisí s výskumným projektom riešeným na FM) 

• vedecká monografia/kapitola vo vedeckej monografii vydaná v prestížnom medzinárodnom vydavateľstve 
vo svetovom jazyku 

• publikácia, ktorá má viac ako 20 ohlasov 

A 

• publikácia v časopise indexovanom vo WoS a/alebo Scopus, ak nie je zaradená v kategórii A+ 

• vedecká monografia/kapitola vo vedeckej monografii, ak má zhrnutie vo svetovom jazyku, štruktúru 
vedeckej práce (IMRAD), používa pokročilé metódy vedeckej práce 

• vysokoškolská učebnica vydaná v zahraničí v prestížnom medzinárodnom vydavateľstve vo svetovom 

jazyku, ktorá má aspoň päť ohlasov zo zahraničia od autorov mimo UK 

• publikácia v zborníku, ak je vydaný v prestížnom medzinárodnom vydavateľstve vo svetovom jazyku, 
indexovaný vo WoS a/alebo Scopus, a má charakter vedeckej práce 

• publikácia, ktorá má viac ako desať ohlasov 

A- 

• publikácia v časopise indexovanom vo WoS a/alebo Scopus, ak nie je zaradená v kategórii A+ alebo A 

• vedecká monografia/kapitola vo vedeckej monografii, ak má štruktúru vedeckej práce (IMRAD) a používa 
metódy vedeckej práce 

• publikácia v časopise neindexovanom vo WoS alebo Scopus, ktorá má aspoň päť ohlasov zo zahraničia 
od autorov mimo UK 



• publikácia v zborníku, ak je vydaný v prestížnom medzinárodnom vydavateľstve vo svetovom jazyku, 
indexovaný vo WoS a/alebo Scopus, a má charakter vedeckej práce, ak nie je zaradený v kategórii A 

• vysokoškolská učebnica, ktorá má aspoň päť ohlasov zo zahraničia od autorov mimo UK 

B 

• vedecká monografia (ak nie je zaradená vo vyššej kategórii) a odborná monografia, resp. kapitoly v nich, 
ak majú ohlasy zo zahraničia a/alebo zo Slovenska od autorov mimo UK 

• vedecký článok v recenzovanom časopise, ktorý má charakter vedeckej práce, ak nie je vo vyššej kategórii 

• vedecký článok v recenzovanom zborníku (konferenčnom alebo nekonferenčnom), ak má ohlasy 
zo zahraničia a/alebo zo Slovenska od autorov mimo UK, ak nie je vo vyššej kategórii 

• vysokoškolská učebnica ak má ohlasy zo zahraničia a/alebo zo Slovenska od autorov mimo UK, ak nie je 
vo vyššej kategórii 

Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS alebo Scopus. 


