Kategorizácia publikácií k habilitáciám docentov a vymenovaniu
profesorov na FEI STU
Kategorizácia platí pre oblasti výskumu č. 15, 16 a 17.
Kategorizácia vychádza z kritérií Akreditačnej komisie na zaradenie publikačných
výstupov do kategórií A až D v oblasti výskumu 15, 16, 17.
Použité sú skratky kategórií publikačnej činnosti, pod ktorými sú jednotlivé
publikačné výstupy zaevidované v centrálnej databáze PČ FEI STU.
Kurzívou v zátvorke je uvedená zásadná podmienka, resp. poznámka.
Slovné pomenovania jednotlivých kategórií publikácií a citácií je v prílohe.
Vstup do jednotlivých databáz potrebný pre správne zaradenie publikácie:


Databáza Web of Science: http://apps.webofknowledge.com



Databáza Scopus: http://www.scopus.com/



Current Content Connect:
http://apps.webofknowledge.com/CCC_GeneralSearch_input.do?product=CC
C&SID=N1vTNbVLDMIKUZb86GF&search_mode=GeneralSearch



Impact faktory časopisov : http://adminapps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=Q19dl1x1iXrN
yOmMRbR



Zoznam časopisov MJL http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/



IEEEXplore Digital Library:
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1



Zoznam vybraných vydavateľstiev:
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva-8-2015.pdf



Zoznam časopisov indexovaných v databáze INSPEC:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicals.jsp?queryText=iet
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Minimálne povinné požiadavky

Oblasť výskumu
16

15

17

I. Pedagogická aktivita
1) Kontinuálna vzdelávacia činnosť
2) Vysokoškolská učebnica
alebo
3) Skriptá alebo učebný text

2. ACA+ACB

2. ACA+ACB

2. ACA+ACB

3. BCI

3. BCI

3. BCI

A

II. Vedeckovýskumná alebo tvorivá
umelecká aktivita



1) Výstupy kategórie A, B alebo C,
z toho



2) Výstupy kategórie A




ADC+ADD+ADE+ADF+ADM+ADN (IF
=>0,39)
AFA+AFB+AFC+AFD+AEC (v
databázach Wos, Scopus, IEEEXplore,
CCC)
AAA (vo vybranom vydavateľstve)
AGJ (udelený patent)

A






ADE+ADF = publikácie do r. 2012

ADE+ADF = publikácie do r. 2012

B





ADE+ADF+ADM+ADN (v databáze
Scopus, IEEEXplore)
AFA+AFB+AFC+AFD (vo vybranom
vydavateľstve, alebo na úrovni IFAC,
IEEE...)
ABA+ABC (vo vybranom
vydavateľstve)
AGJ (úžitkový vzor)

ADC+ADD+ADE+ADF+ADM+ADN
(v zozname MJL, IF =>0,39)
AFA+AFB+AFC+AFD (ved. štúdia,
zásadný význam, svetový kongres,
vydaná =IFAC, IEEE, ACM ...)
AFA+AFB+AFC+AFD (podporovaná
IFAC, IEEE..., vydaná vo vybranom
vydavateľstve, max. 25%
publikovaných príspevkov)
AAA+ABA (vo vybranom vydav.)
AGJ (udelený patent)

A








ADE+ADF+ADM+ADN (v Inspec,
Scopus)
AFC+AFD+AEC+AED (zvyšné vo
vybranom vydavateľstve, alebo na
úrovni IFAC, IEEE...)

ABC (vo vybranom vydavateľstve)

alebo v zahranič. vydavateľstve
vo svetovom jazyku)

ABC+ABD ( -““- )
AGJ (patent, úžitkový vzor)

ADE+ADF = publikácie do r. 2012

B


ADC+ADD+ADE+ADF+ADM+
ADN (v databázach WoS, CCC,
Scopus, IF =>0,39)
AFC+AFD (vo WoS al. Scopus)
AAA+AAB (zásadný význam,

B






ADE+ADF (medzinár. redakč.
rada)
AAA+AAB+ABA+ABB (v
cudzom jazyku)
ABC+ABD (-““- )
ACA+ACB (vo svetovom
jazyku)
AFA+AFB+AFC+AFD (svetový
kongres + zahraničné vydav.)

C




ADE+ADF (=zvyšné)
AFA+AFB+AFC+AFD (medzinár. progr.
výbor)
AAB+ABB



BGG (normy)

C



ADE+ADF (medzinár. red. rada)
AFA+AFB+AFC+AFD (medzinár.
progr. výbor)

III: Ohlasy na publikačnú alebo
umeleckú aktivitu
1) Citácie alebo umelecké ohlasy spolu
z toho
2) Citácie registrované vo WOS
alebo SCOPUS (okrem umel. odborov)








D


C

Ostatné (AAA – zvyšné, ABD, ACC,
ACD+AED, AFA+AFB+AFC+AFD
=zvyšné)

ADE+ADF (=zvyšné)
AAB (=zvyšné)
ABC+ABD (zvyšné)
AFA+AFB+AFC+AFD
(medzinár. programový výbor)
ACA+ACB
BGG

D


Ostatné (AAA+ABA =zvyšné,
AAB+ABB, ABC =zvyšné,
ABD+ACC+ACD, ADE+ADF
=IF<0,39, AEC+AED =zvyšné,
AFA+AFB+AFC+AFD =zvyšné, BGG)

D


Ostatné ( ABA+ABB = v SJ,
ACC+ACD+AEC+AED,
AFA+AFB+AFC+AFD =zvyšné)

1. o1+o2+o3+o4

1. o1+o2+o3+o4

1. o1+o2+o3+o4

2. o1+o2

2. o1+o2

2. o1+o2

IV. Vedecká škola
1) Ukončenie výchovy doktorandov
(skončený / po dizertačnej skúške)
2) Riešiteľ /z toho vedúci výskumného
projektu

Ďalšie sledované ukazovatele z oblasti publikačnej činnosti:
 odborné monografie BAA+BAB
 iné učebnice a učebné texty BCB
 preklady cudzojazyčných monografií a učebníc EAJ
 odborné články BDC+BDD+BDE+BDF-BDM+BDN
 popularizačné články, ich posudky GII (výberovo)

PRÍLOHA:
Použité skratky kategórií publikačnej činnosti
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA - Štúdie charakteru vedeckej monografie v zahraničných časopisoch
a zborníkoch (min. rozsah 3 AH)
ABB - Štúdie charakteru vedeckej monografie v domácich časopisoch
a zborníkoch (min. rozsah 3 AH)
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách (min. rozsah 1 AH)
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
(min. rozsah 3 AH)
ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADC - vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD - vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE - vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF - vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM - vedecké práce v zahraničných časopisoch registrované v databázach WoS
a Scopus
ADN - vedecké práce v zahraničných časopisoch registrované v databázach WoS
a Scopus
AEC - vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch, monografiách
(rozsah menší ako 1AH)
AED - vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch, monografiách
(rozsah menší ako 1AH)
AFA - publikované pozvané príspevky zo zahraničných vedeckých konferencií
AFB - publikované pozvané príspevky z domácich vedeckých konferencií
AFC - publikované príspevky zo zahraničných vedeckých konferencií
AFD - publikované príspevky z domácich vedeckých konferencií
AGJ - patenty, úžitkové vzory
BGG - normy
Použité skratky kategórií ohlasov na publikačnú činnosť
o1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v databázach WoS a Scopus
o2 - citácie v domácich publikáciách registrované v databázach WoS a Scopus
o3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované vo WoS a Scopus
o4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované vo WoS a Scopus

