MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA HABILITAČNÉ KONANIE A KONANIE
NA VYMENÚVANIE PROFESOROV NA FAPZ V NITRE
Schválené vo VR FAPZ 20.11.2014
Ozn.

Kritériá

Vzdelávanie
Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky)
Pedagogická činnosť na SPU (roky)
Časový interval (roky)
c)
od PhD. – doc., resp. doc. – prof.
d)
Vedenie diplomových prác (počet)
II. Veda a projektová činnosť
a)
Počet ukončených doktorandov
Koordinácia/riešenie vedeckovýskumných
b)
medzinárodných projektov[1]
Koordinácia resp. riešenie vedeckovýskumných
c)
národných projektov[1]
III. Publikačná činnosť [2]
I.
a)
b)

FAPZ
doc.

prof.

5

10

3

3

15

30
2
1

0/2

2/2

1

2
1
4

III.1 Knižné publikácie [3]
Vedecké monografie[3] (AAA, AAB, ABA,
a)
ABB)
Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
Skriptá a učebné texty
b)
Odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB,
c)
EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Publikácie vo vedeckých časopisoch,
III.2 autorské osvedčenia, patenty a objavy
vedecké a odborné práce evidované
v databázach ISI WOK a Scopus. (ADC,
ADD, BDC, BDD, CDC, CDD), resp.
realizované autorské osvedčenia, patenty a
a)
objavy (AGJ)
Vedecké a odborné práce mimo databáz ISI
b)
WOK a Scopus. (ADE, ADF, BDE, BDF)
III. Ostatné recenzované publikácie
Domáce/zahraničné
Kapitoly vo vedeckých monografiách,
odborných knihách a učebniciach a učebných
textoch [3](ABC, ABD, BBA, BBB, ACC,
a)
ACD, BCK)
vedecké práce a príspevky v recenzovaných
zborníkoch a monografiách (AEC, AED, AFA,
AFB, AFC, AFD)
b)
c)
Iné publikácie

2

2

4

8

14

22

20

40

Minimálne požiadavky na počty
publikovaných vedeckých prác alebo
výstupov kategórie A na získanie titulu
profesor (podľa kritérií Akreditačnej
[4]
III.4 komisie)
a)
vedecké práce resp. výstupy kategórie A[5]
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť [6]
citácie v publikáciách evidovaných
a)
v databázach ISI WOK a Scopus
citácie v publikáciách evidovaných mimo
b)
databáz ISI WOK a Scopus
c)
ďalšie ohlasy
Koordinácia, resp. riešenie vzdelávacích
V. projektov[7]
a)
medzinárodné
b)
národné

2

5

5

15

20

60

2

[1]

v prípade zamestnanca SPU musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU.

[2]

všetky publikácie musia byť zaradené do databázy publikačnej činnosti SPU

[3]

zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných
strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov)

[4]

kategória III.4 je výberom výstupov kategórií III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa
požiadaviek Akreditačnej komisie

[5]

- počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A pre jednotlivé
študijné odbory sú definované v prílohe k uzneseniu 74.7.1 (zápisnica zo 74. zasadnutia AK)
- druhy výstupov kategórie A sú definované podľa oblastí výskumu v materiáli
„Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
v rámci komplexnej akreditácie činností VŠ“

[6]

vylučujú sa autocitácie

[7]

v prípade zamestnanca SPU musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU.

Schválené VR SPU dňa 3. 12. 2014

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., v.r.
rektor

