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Kritériá na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov 

 
Meno uchádzača         
 
Žiadosť o vymenovanie   za docenta    

za profesora    
 
Študijný odbor:         
 
 
I. Pedagogická spôsobilosť 
 

 Kritérium Habilitácia Inaugurácia 
1 Dĺžka praxe 

 
36 semestrohodín* (ďalej len 
SH) a 6 semestrov výučby, 
alebo 24 SH a 10 semestrov 
výučby 
 

        semestrohodín 
        semestrov výučby 

5 rokov výučby ako docent 
 
 
 
 

     uveďte počet 
     rokov výučby         

2 Predchádzajúca kvalifikácia CSc., Dr. alebo PhD. 
                          

habilitácia 
                    áno  

3 Zavedenie, prebudovanie 
predmetov: P/C 

0/2                2/2                

4 Vedúci obhájených 
záverečných projektov 
bakalárskeho štúdia alebo 
diplomových prác 
inžinierskeho (magisterského) 
štúdia. 

10                  15                 

5  - z toho v druhom stupni  3                   6                                  
6 Učebné texty a učebnice 2                   1 učebnica                   

2 učebné texty             
 

* Jedna semestrohodina (SH) je jedna hodina týždenne v jednom semestri. 
 
 
II. Vedecká škola 
 
Preukázanie vedeckej školy možno splnením jedného z týchto kritérií: 
 

 Habilitácia Inaugurácia 
 3 úspešne ukončení absolventi druhého 

stupňa vysokoškolského štúdia, ktorých 
vedecké výsledky dosiahnuté v diplomovej 
práci boli publikované 
 
     uveďte počet         
 

najmenej 1 vyškolený a úspešne ukončený 
doktorand  
 
 
 
     uveďte počet         
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III. Publikačná aktivita 
 

 Kritérium Habilitácia Inaugurácia 
 Pôvodné recenzované vedecké práce celkom 18           34           
 z toho minimálne 

1 v zahraničných časopisoch 5             10           
2 v zborníkoch z medzinárodných konferencií 10           15           
3 Monografie  0             1             

 
 
IV. Uznanie vedecko-pedagogickou komunitou 
 

 Kritérium Habilitácia Inaugurácia 
1 Ohlasy spolu  

(všetky nasledujúce ukazovatele) 
• citácie 
• členstvo v redakčných radách vedeckých 

časopisov 
• členstvo v programových výboroch vedeckých 

konferencií 
• členstvo vo výboroch medzinárodných organizácií 
• vyžiadaná prednáška na významnej konferencii 
• ocenenie na celoštátnych a medzinárodných 

výstavách 
• ocenenie monografií a kníh … 

20           35           

2 - z toho citácie 10            20            
3 • z citácií uvedených vyššie (kritérium IV.2) citácie 

v recenzovaných časopisoch 
5             10           

 
Poznámka: 
 
Pod citáciami sa rozumejú citácie vedeckých prác uchádzača vo vedeckých prácach iných autorov. 
Vylúčené sú autocitácie (aj spoluautorov) a citácie v kvalifikačných prácach (diplomových, dizertač-
ných prácach a pod.). 
 
 
V. Inžinierske a ostatné činnosti 
 

 Kritérium Habilitácia Inaugurácia 
1 Realizované technické riešenia -zavádzanie 

riešení do praxe, transfer know-how, nové 
materiály, realizované zariadenia, programové 
systémy, objavy, patenty ... 

2           4           

2 Získanie financovania a vedenie vedeckých 
alebo technických projektov 

1           2           

3 Vedenie tímu, riadenie, koordinácia, schopnosť 
niesť zodpovednosť za rozhodnutia  

2×1 rok 7 ľudí alebo 
2×3 roky 3 ľudia, 
alebo tomu 
primerane 
                  

2×1 rok 14 ľudí 
alebo 2×3 roky  
6 ľudí, alebo tomu 
primerane 
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VI. Ďalšie sledované ukazovatele  
 
Pri hodnotení uchádzača sa sledujú aj nasledovné ukazovatele: 

• umiestnenie v ŠVOČ fakulty / celoštátne         
• členstvo vo vybraných 

medzinárodných vedeckých organizáciách         
• odborné monografie            
• odborné články            
• skriptá pre PGŠ, doktorandské štúdium         
• iné učebnice             
• preklady cudzojazyčných monografií a učebníc        
• popularizačné články, ich recenzie          
• prednáškové pobyty v zahraničí          
• výučba v zahraničí na zmluvu           
• vedecké objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy         
• počet vyriešených úloh HČ, PČ          
• členstvo v komisiách  

pre udeľovanie DrSc., PhD., doc., prof.         
• členstvo vo vedeckých komisiách          
• oponované výskumné správy (rezortné, fakultné)        
• oponované výskumné správy – fakultné         
• oponentské posudky – DrSc., PhD., doc., prof.        
• oponentské posudky – vynálezy a ZN          
• publikované recenzie monografie, učebnice         
• recenzovanie monografie, učebnice          
• recenzovanie skrípt            
• recenzovanie vedeckých článkov          
• štátne ceny, národné ceny, Cena AV ČR, Cena SAV        
• expertízna činnosť            

 
Poznámky: 
 
Uchádzači o habilitáciu alebo inauguráciu sú komplexne posudzovaní odbornými komisiami 
a vedeckou radou. Uvedené kritériá sú minimálnymi požiadavkami na uchádzačov a ich splnenie 
nezaručuje úspešnosť habilitačného či inauguračného konania. 
 
Kritériá schválila Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 1. decembra 2008. 
 
 
 
Vyhlásenie uchádzača 
 
Čestne vyhlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé. 
 
V Bratislave dňa        
                                                                                                                .................................................. 
                                                                                                                           podpis uchádzača 


