KRITÉRIÁ NA HABILITÁCIE DOCENTOV A NA
VYMENOVANIE PROFESOROV NA FEI STU
podľa §12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.
Kritériá platia pre študijné odbory:
5.2.10 Teoretická elektrotechnika
5.2.13 Elektronika
5.2.15 Telekomunikácie
5.2.16 Mechatronika
5.2.30 Elektroenergetika
5.2.31 Jadrová energetika
5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo
5.2.54 Meracia technika
9.2.7 Kybernetika
9.2.9 Aplikovaná informatika
Podľa zákona 131/2002 Zb. z. čl. 76 :
Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“
v študijnom odbore udelí vysoká škola uchádzačovi, ktorý okrem iného spĺňa aj
tieto podmienky :
a) vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom
študijnom odbore na vysokej škole,
b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v danom študijnom odbore ucelené
vedecké dielo alebo svojimi umeleckými dielami a umeleckými výkonmi
vytvoril v danom študijnom odbore ucelené umelecké dielo,
c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných
kruhoch alebo uznávanou umeleckou osobnosťou v umeleckých kruhoch
Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického
titulu„profesor“ schváli vysoká škola uchádzačovi, ktorý okrem iného spĺňa aj
tieto podmienky :
a) vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom
študijnom odbore na vysokej škole,
b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo
umeleckej školy alebo originálnej uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho
publikované vedecké práce, objavy, vynálezy alebo umeleckú tvorbu,
c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou
osobnosťou, jeho vedecké práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony
dosiahli aj medzinárodné uznanie.

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1
www.fei.stuba.sk

T: +421 602 91 135
F: +421 654 20 415

Tieto kritériá stanovujú nutné (minimálne) podmienky na začatie
habilitačného konania, resp. konania na vymenúvanie profesorov na FEI STU.
Vychádzajú z hlavných činností fakulty a podmieňujú jej kvalitu. Posudzované
činnosti a výstupy musia byť v študijnom odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť
vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor alebo v príbuznom študijnom
odbore. Splnenie minimálnych kritérií nezakladá nárok uchádzača na priznanie titulu.
Minimálne povinné požiadavky

Požadované minimálne hodnoty
Prof.
Doc.

I. Pedagogická aktivita
1) Kontinuálna vzdelávacia činnosť

3 roky po doc.

3 roky po PhD.

1

-

2

1

30

15

6

3

30

15

12

6

IV. Vedecká škola
1) Ukončenie výchovy doktorandov
(skončený / po dizertačnej skúške)

1/1

0

2) Riešiteľ /z toho vedúci výskumného
projektu

2/1

1/0

2) Vysokoškolská učebnica
alebo
3) Skriptá alebo učebný text
II. Vedeckovýskumná alebo tvorivá
umelecká aktivita
1) Výstupy kategórie A, B alebo C,
z toho
2) Výstupy kategórie A
III: Ohlasy na publikačnú alebo umeleckú
aktivitu
1) Citácie alebo umelecké ohlasy spolu
z toho
2) Citácie registrované vo WOS
alebo SCOPUS (okrem umeleckých
odborov)

Minimálne kritériá boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014
a nadobúdajú účinnosť dňom : 1. 10. 2015
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Skutočné

Minimálne kritériá sú doplnené o ďalšie očakávané a odporúčané požiadavky
tak, aby boli v súlade so smernicou rektora č.3/2014-SR a v súlade so zákonom
131/2002 Zb. z. a aby orgány stanovené príslušnou legislatívou pre habilitačné
a vymenúvacie konanie a Vedecká rada FEI STU mohli komplexne posúdiť vedeckopedagogický profil uchádzača.
Očakávané požiadavky

Požadované hodnoty
Prof.
Doc.

I. Pedagogická aktivita
Vedúci obhájených záverečných prác
1. stupňa (bakalárske práce) alebo
vedúci obhájených záverečných prác
2. stupňa (diplomové práce) štúdia

16

8

6

3

32

16

3

1

20

10

z toho:
vedúci obhájených záverečných prác
2. stupňa (diplomové práce) štúdia
II. Vedeckovýskumná aktivita
Najvýznamnejšie výstupy kategórie A, B
alebo C,
z toho:
článok v časopise zo zoznamu Thomson
Scientific Master Journal List
zároveň:
z predložených výstupov je kategórie
A alebo B

*pozri Podrobné pravidlá hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v
príslušných oblastiach výskumu v rámci komplexnej akreditácie.
Zaradenie starších publikácií s prihliadnutím na dobu vzniku a citačný ohlas posúdi
habilitačná / inauguračná komisia. Pokiaľ je pre posúdenie kategórie publikácie relevantný
impakt faktor, uvažuje sa impakt faktor, resp. priemerný impakt faktor z obdobia najbližšie k
vydaniu publikácie podľa aktuálne používaných indexových databáz.
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Skutočné

Ďalšie sledované ukazovatele
Uchádzač uvedie ďalšie relevantné výsledky, či ocenenia, napr.:






















členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov
členstvo v programových výboroch vedeckých konferencií
recenzovanie vedeckých článkov
členstvo vo výboroch medzinárodných organizácií
pozvané prednášky, prednáškové pobyty v zahraničí
výučba v zahraničí na zmluvu
významné ocenenia
vedecké objavy, vynálezy a zlepšovacie návrhy
vedenie tímu ľudí, riadenie, koordinácia, schopnosť niesť zodpovednosť
za rozhodnutia (napr. vedúci riešiteľského kolektívu, ústavu, oddelenia…)
členstvo v medzinárodných profesijných/vedeckých organizáciách
ocenenie v študentskej vedeckej konferencii, umiestnenie vo
fakultnom/celoštátnom kole ŠVOČ
odborné monografie
iné učebnice a učebné texty
preklady cudzojazyčných monografií a učebníc
odborné články
popularizačné články, ich posudky
riešené projekty s praxou, HČ, PČ
členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov
oponentské posudky – DrSc., PhD., doc., prof.
posudky – monografie, učebnice, učebné texty, skriptá, výskumné
projekty, granty, vynálezy a ZN, články vo vedeckých časopisoch,
špeciálne z toho publikované posudky
expertízna činnosť

Kritériá prerokované a schválené VR FEI STU dňa 3.6.2014 nadobúdajú
platnosť 1.10.2015
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