VEDECKÁ RADA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Kritériá Fakulty managementu Univerzity Komenského
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“
a vedecko-pedagogického titulu „profesor“
V súlade s § 12 ods. 1 písm. e zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválila Vedecká rada Univerzity Komenského
v Bratislave dňa 3.3.2014 tieto kritériá Fakulty managementu UK na vyhodnotenie splnenia
podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" a vedecko-pedagogického titulu
"profesor" (ďalej „kritériá“).
Kritériá sú vypracované v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
č. 6/2005 Z. z. o postupe získania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických
titulov docent alebo profesor v znení neskorších predpisov; v nadväznosti na platné Kritériá
Akreditačnej komisie (KHKV3) používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov a v súlade s Vnútorným
predpisom UK č. 3/2014 - Rámcovými kritériami na získanie titulu docent a profesor na Univerzite
Komenského v Bratislave.
(1) Kritériá na získanie titulu docent
Čl. 1
Pedagogická prax
Obsah pedagogickej činnosti kandidátov
Kandidát musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Náplňou pedagogickej činnosti sú vybrané prednášky, kompletné praktické cvičenia
a semináre, vedenie diplomových prác a tvorba študijnej literatúry v danom alebo príbuznom
odbore, v akom sa uskutočňuje habilitačné konanie.
Rozsah pedagogickej činnosti kandidátov
Minimálnou podmienkou na udelenie titulu docent je vykonávanie pedagogickej činnosti počas
doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.
(2) Čl. 2
Dokladovanie vedeckej produktivity
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom študijnom odbore, v ktorom sa
uchádza o habilitačné konanie o udelenie titulu docent. Hodnotí sa stav, aktuálny k dátumu podania
žiadosti uchádzačom.
Dokladujú sa predovšetkým:
1.a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných v zmysle Vnútorného predpisu
č. 2/2013 Smernice rektora UK o evidencii publikačnej činnosti. Do úvahy sa berú len tie
výstupy, ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté
do tlače,
1.a) zoznamom výskumných grantov, kde bol hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom,
1.a) zoznamom ohlasov kategorizovaných v zmysle Vnútorného predpisu č. 2/2013 Smernice
rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.
(3) Čl. 3
Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti kandidáta sú:
a) autorstvo jednej vysokoškolskej učebnice alebo učebného textu
b) autorstvo pätnástich vedeckých publikácií, z toho

1.a.1. aspoň dve v kategórii A
alebo
1.a.2. aspoň 6 v kategórii B
alebo
1.a.3. aspoň jednu v kategórii A a aspoň 3 v kategórii B.
Čl. 4
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlas publikačnej činnosti kandidáta je 20 ohlasov, z toho aspoň
3 evidované v citačných indexoch WoS alebo v databáze SCOPUS.
Kritériá na získanie titulu profesor
Čl. 5
Pedagogická prax
Obsah pedagogickej činnosti kandidátov
Kandidát musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Uchádzač o titul profesora musí preukázať, že viedol pravidelné prednášky (celosemestrové alebo
ucelené bloky), viedol diplomové práce, viedol doktorandov, skúšal, viedol praktické cvičenia,
semináre a konzultácie.
Rozsah pedagogickej činnosti kandidátov
Minimálnou podmienkou na udelenie titulu profesor je vykonávanie pedagogickej činnosti počas
doby najmenej troch rokov od získania titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa má udeliť
titul profesor alebo v príbuznom študijnom odbore. Zohľadňuje sa len doba, počas ktorej bol
uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného
týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo semináre a viedol
doktorandov.
Čl. 6
(4) Dokladovanie vedeckej produktivity
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom študijnom odbore, v ktorom sa
uchádza o vymenovanie za profesora. Hodnotí sa stav, aktuálny k dátumu podania žiadosti
uchádzačom.
Dokladujú sa predovšetkým:
1.a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných v zmysle Vnútorného predpisu
č. 2/2013 Smernice rektora UK o evidencii publikačnej činnosti. Do úvahy sa berú len tie
výstupy, ktoré už boli publikované,
1.b) zoznamom výskumných grantov, kde bol hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom,
1.c) zoznamom ohlasov kategorizovaných v zmysle Vnútorného predpisu č. 2/2013 Smernice
rektora UK o evidencii publikačnej činnosti.
Čl. 7
(5) Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti kandidáta na titul profesor sú:
a) najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo učebných textov,
b) autorstvo päťdesiatich piatich vedeckých prác, z toho 6 publikácií v kategórii A, z ktorých
aspoň 2 sú v časopisoch s IF väčším alebo rovným 0,25

c) vykonávanie výskumnej činnosti a publikovanie výsledkov, vrátane ohlasov na výstupy
uchádzača.
Čl. 8
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlas publikačnej činnosti kandidáta je tridsať ohlasov, z toho aspoň
10 evidovaných v citačných indexoch WoS alebo v databáze SCOPUS.
Čl. 9
Vedecká škola
Formovanie vedeckej školy uchádzača za profesora sa dokladuje vyškolením najmenej jedného
doktoranda v danom alebo príbuznom odbore a školenie najmenej jedného doktoranda po
absolvovaní dizertačnej skúšky v danom alebo príbuznom študijnom odbore.
Čl. 10
Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor
Uchádzač má aspoň v troch zahraničných krajinách spolu najmenej 20 ohlasov na publikačnú
činnosť, z toho aspoň 8 evidovaných v citačných indexoch WoS alebo v databáze SCOPUS.
Čl. 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tieto kritériá boli prerokované vo Vedeckej rade FM UK 20.februára 2014, nadobúdajú
platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 3.marca
2014 a účinnosť dňa 1. apríla 2014.
2. Na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov, ktoré sa začali do 31. marca
2014 sa vzťahujú doterajšie kritériá.
3. Zrušujú sa Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„profesor“ FM UK, zo dňa 27. apríla 2009.
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