Minimálne povinné požiadavky na začatie habilitačného
konania na Technickej fakulte SPU v Nitre pre skupinu
študijných odborov 6.1.14 mechanizácia poľnohospodárskej
a lesníckej výroby, 5.2.50 výrobná technika
Číslo a názov študijného odboru:
Aktivity

6.1.14 mechanizácia poľnohospodárskej
a lesníckej výroby,
5.2.50 výrobná technika

I. Výchovno - vzdelávacia činnosť
Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky)

5

Pedagogická činnosť na TF SPU (roky) (*1)

3

Časový interval: PhD. - doc., (roky) (*2)
Vedenie záverečných prác Bc., Dipl. (počet)
II. Veda a projektová činnosť
Počet ukončených doktorandov

3
15

Zodpovedný vedúci, resp. zástupca /riešenie vedeckovýskumných alebo edukačných projektov [1]

0/3

III. Publikačná činnosť [2]
III. 1 Knižné publikácie
Vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) [3]
Vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA,
ACB, BCI)
Odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, EAJ,
FAI)
III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské
osvedčenia, patenty a objavy
Realizované autorské osvedčenia, patenty a objavy
(AGJ) (*3)
Vedecké práce evidované v databázach ISI WOK
a Scopus (ADC, ADD, AEG, AEH, ADM, ADN)
Vedecké práce mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADE,
ADF)

1 / 3 (*4)
2 / 10 (*4)
-

1
1
10

III. 3 Ostatné recenzované publikácie
domáce/zahraničné
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) [4]
Vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch
a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD,
AFE, AFF, AFG, AFH)
iné publikácie
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť [5]
Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus
Citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI
WOK a Scopus
Ďalšie ohlasy

12
3
20
-

[1] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU v Nitre.
[2] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti
SPU v Nitre
[3] zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1
normalizovaná strana = 1 800 znakov)
[4] kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie
[5] vylučujú sa autocitácie.
Poznámky Technickej fakulty SPU v Nitre:
(*1) Požaduje sa, aby uchádzač vykonával pedagogickú činnosť počas doby najmenej troch rokov od
získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa vo funkcii odborného asistenta v rozsahu najmenej 50
% ustanoveného týždenného pracovného času, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie
seminárov a cvičení.
V prípade uchádzačov mimo TF SPU v Nitre uchádzač musí mať preukázateľnú spoluprácu s TF SPU v
Nitre, a to v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti – posúdi VR TF SPU v Nitre.
(*2) Plnenie kritéria musí byť v súlade s požiadavkami KHKV-A3, ktoré sú súčasťou Kritérií
používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov.
(*3) a prijatá - zverejnená patentová prihláška alebo udelený patent, resp. úžitkový vzor alebo aj vedecké
práce evidované v databázach WOS, SCOPUS a CC s IF väčším ako 0,39 a vedecké monografie zásadného
významu pre oblasť výskumu, resp. monografie vydané vo svetovom jazyku v zahraničnom
vydavateľstve.

(*4) Číselný údaj znamená: počet publikácií / počet autorských hárkov.

Schválené Vedeckou radou SPU v Nitre dňa 21. 4. 2016

Minimálne povinné požiadavky na začatie konania
na vymenúvanie profesorov
na Technickej fakulte SPU v Nitre pre skupinu študijných odborov
6.1.14 mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby,
5.2.50 výrobná technika
Číslo a názov študijného odboru:
Aktivity

6.1.14 mechanizácia poľnohospodárskej
a lesníckej výroby,
5.2.50 výrobná technika

I. Výchovno - vzdelávacia činnosť
Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky)

10

Pedagogická činnosť na TF SPU v Nitre (roky) (*1)

3

Časový interval: doc. - prof., (roky) (*2)
Vedenie záverečných prác Bc., Dipl. (počet)
II. Veda a projektová činnosť
Počet ukončených doktorandov (*3)
Zodpovedný vedúci, resp. zástupca /riešenie vedeckovýskumných alebo edukačných projektov [1]
III. Publikačná činnosť [2]
III. 1 Knižné publikácie

3
30

Vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) [3]
Vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA,
ACB, BCI) (*4)
Odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, EAJ,
FAI)
III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské
osvedčenia, patenty a objavy
Vedecké práce evidované v databázach ISI WOK
a Scopus (ADC, ADD, AEG, AEH, ADM, ADN)
Vedecké práce mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADE,
ADF)

2
1/5

2 / 6 (*7)
4 / 18 (*7)
-

4
20

III. 3 Ostatné recenzované publikácie
domáce/zahraničné
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) [4]
(*5)
Vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch
a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD,
AFE, AFF, AFG, AFH)
iné publikácie
III. 4 Minimálne požiadavky na počty publikovaných
vedeckých prác alebo výstupov kategórie A na
získanie titulu profesor (podľa kritérií Akreditačnej
komisie) [5]
Výstupy kategórie A (*6)
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť [6]
Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus
Citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI

1
25
-

4
5
40

WOK a Scopus
Ďalšie ohlasy

-

[1] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU v Nitre
[2] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti
SPU v Nitre
[3] zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1
normalizovaná strana = 1 800 znakov)
[4] kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie
[5] kategória III.4 je výberom výstupov kategórií III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej
komisie
[6] vylučujú sa autocitácie
Poznámky Technickej fakulty SPU v Nitre:
(*1) Požaduje sa, aby uchádzač vykonával pedagogickú činnosť počas doby najmenej troch rokov od
získania titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor alebo v
príbuznom študijnom odbore. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol
uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, viedol prednášky alebo semináre a viedol
doktorandov.
V prípade uchádzačov mimo TF SPU v Nitre uchádzač musí mať preukázateľnú spoluprácu s TF SPU v
Nitre, a to v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti – posúdi VR TF SPU v Nitre.
(*2) Plnenie kritéria musí byť v súlade s požiadavkami KHKV-A3, ktoré sú súčasťou Kritérií
používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov.
(*3) Postačuje jeden doktorand, ktorý obhajobou ukončil štúdium a jeden doktorand po
absolvovaní štátnej dizertačnej skúšky v súlade s kritériom KHKV-A3.
(*4) V rámci uvedeného kritéria sa vyžaduje minimálne jedna vysokoškolská učebnica v rozsahu 3 AH.
(*5) Toto kritérium možno nahradiť vedeckou monografiou.
(*6) Medzi výstupy kategórie A sa počítajú vedecké práce evidované v databázach WOS, SCOPUS a CC s
IF väčším ako 0,39 alebo prijatá - zverejnená patentová prihláška alebo udelený patent, resp. úžitkový
vzor alebo vedecká monografia zásadného významu pre oblasť výskumu, resp. monografia vydaná vo
svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve.
Kritérium sa považuje za splnené, ak požadované výstupy sú súčasťou plnenia bodov III.1, III.2 a III.3.

(*7) Číselný údaj znamená: počet publikácií / počet autorských hárkov.

Schválené Vedeckou radou SPU v Nitre dňa 21. 4. 2016

Minimálne povinné požiadavky na začatie habilitačného konania na
Technickej fakulte SPU v Nitre pre študijné odbory
5.2.7 Strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru:
Aktivity

5.2.7 Strojárske technológie a materiály

I. Výchovno - vzdelávacia činnosť
Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky)

5

Pedagogická činnosť na TF SPU (roky) (*1)

3

Časový interval: PhD. - doc., (roky) (*2)
Vedenie záverečných prác Bc., Dipl. (počet)
II. Veda a projektová činnosť
Počet ukončených doktorandov

3
15
-

Zodpovedný vedúci, resp. zástupca /riešenie vedeckovýskumných alebo edukačných projektov [1]
III. Publikačná činnosť [2]
III. 1 Knižné publikácie
Vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) [3]
Vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA,
ACB, BCI)
Odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, EAJ,
FAI)
III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské
osvedčenia, patenty a objavy
Realizované autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
(*3)
Vedecké práce evidované v databázach ISI WOK
a Scopus (ADC, ADD, AEG, AEH, ADM, ADN)
Vedecké práce mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADE,
ADF)

0/3

1 / 3 (*4)
2 / 10 (*4)
-

1
1
10

III. 3 Ostatné recenzované publikácie
domáce/zahraničné
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) [4]
Vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch
a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD,
AFE, AFF, AFG, AFH)
iné publikácie
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť [5]
Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus
Citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI

12
3
20

WOK a Scopus
Ďalšie ohlasy

-

[1] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU v Nitre
[2] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti
SPU v Nitre
[3] zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1
normalizovaná strana = 1 800 znakov)
[4] kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie
[5] kategória III.4 je výberom výstupov kategórií III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej
komisie
[6] vylučujú sa autocitácie
Poznámky Technickej fakulty SPU v Nitre:
(*1) Požaduje sa, aby uchádzač vykonával pedagogickú činnosť počas doby najmenej troch rokov od
získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa vo funkcii odborného asistenta v rozsahu najmenej 50
% ustanoveného týždenného pracovného času, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie
seminárov a cvičení.
V prípade uchádzačov mimo TF SPU v Nitre uchádzač musí mať preukázateľnú spoluprácu s TF SPU v
Nitre, a to v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti – posúdi VR TF SPU v Nitre.
(*2) Plnenie kritéria musí byť v súlade s požiadavkami KHKV-A3, ktoré sú súčasťou Kritérií
používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov.
(*3) a prijatá - zverejnená patentová prihláška alebo udelený patent, resp. úžitkový vzor alebo aj vedecké
práce evidované v databázach WOS, SCOPUS a CC s IF väčším ako 0,39 a vedecké monografie zásadného
významu pre oblasť výskumu, resp. monografie vydané vo svetovom jazyku v zahraničnom
vydavateľstve.

(*4) Číselný údaj znamená: počet publikácií / počet autorských hárkov.

Schválené:
Vedeckou radou SPU v Nitre dňa 07.12. 2017

Minimálne povinné požiadavky na začatie konania na vymenúvanie
profesorov na Technickej fakulte SPU v Nitre pre študijné odbory
5.2.7 Strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru:
Aktivity
5.2.7 Strojárske technológie a materiály

I. Výchovno - vzdelávacia činnosť
Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky)

10

Pedagogická činnosť na TF SPU v Nitre (roky) (*1)

3

Časový interval: doc. - prof., (roky) (*2)
Vedenie záverečných prác Bc., Dipl. (počet)
II. Veda a projektová činnosť
Počet ukončených doktorandov (*3)
Zodpovedný vedúci, resp. zástupca /riešenie vedeckovýskumných alebo edukačných projektov [1]
III. Publikačná činnosť [2]
III. 1 Knižné publikácie

3
30

Vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) [3]
Vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA,
ACB, BCI) (*4)
Odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, EAJ,
FAI)
III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské
osvedčenia, patenty a objavy
Vedecké práce evidované v databázach ISI WOK
a Scopus (ADC, ADD, AEG, AEH, ADM, ADN)
Vedecké práce mimo databáz ISI WOK a Scopus
(ADE, ADF)

2
1/5

2 / 6 (*7)
4 / 18 (*7)
-

4
20

III. 3 Ostatné recenzované publikácie
domáce/zahraničné
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) [4]
(*5)
Vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch
a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD,
AFE, AFF, AFG, AFH)
iné publikácie
III. 4 Minimálne požiadavky na počty
publikovaných vedeckých prác alebo výstupov
kategórie A na získanie titulu profesor (podľa
kritérií Akreditačnej komisie) [5]
Výstupy kategórie A (*6)
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť [6]
Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus

1
25
-

4
5

Citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI
WOK a Scopus
Ďalšie ohlasy

40
-

[1] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU v Nitre
[2] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti
SPU v Nitre
[3] zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná
strana = 1 800 znakov)
[4] kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie
[5] kategória III.4 je výberom výstupov kategórií III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej
komisie
[6] vylučujú sa autocitácie
Poznámky Technickej fakulty SPU v Nitre:
(*1) Požaduje sa, aby uchádzač vykonával pedagogickú činnosť počas doby najmenej troch rokov od
získania titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor alebo v
príbuznom študijnom odbore. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol
uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, viedol prednášky alebo semináre a viedol
doktorandov.
V prípade uchádzačov mimo TF SPU v Nitre uchádzač musí mať preukázateľnú spoluprácu s TF SPU v
Nitre, a to v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti – posúdi VR TF SPU v Nitre.
(*2) Plnenie kritéria musí byť v súlade s požiadavkami KHKV-A3, ktoré sú súčasťou Kritérií
používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov.
(*3) Postačuje jeden doktorand, ktorý obhajobou ukončil štúdium a jeden doktorand po
absolvovaní štátnej dizertačnej skúšky v súlade s kritériom KHKV-A3.
(*4) V rámci uvedeného kritéria sa vyžaduje minimálne jedna vysokoškolská učebnica v rozsahu 3 AH.
(*5) Toto kritérium možno nahradiť vedeckou monografiou.
(*6) Medzi výstupy kategórie A sa počítajú vedecké práce evidované v databázach WOS, SCOPUS a CC s
IF väčším ako 0,39 alebo prijatá - zverejnená patentová prihláška alebo udelený patent, resp. úžitkový
vzor alebo vedecká monografia zásadného významu pre oblasť výskumu, resp. monografia vydaná vo
svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve.
Kritérium sa považuje za splnené, ak požadované výstupy sú súčasťou plnenia bodov III.1, III.2 a III.3.

(*7) Číselný údaj znamená: počet publikácií / počet autorských hárkov.

Schválené:
Vedeckou radou SPU v Nitre dňa 07.12. 2017

Minimálne povinné požiadavky na začatie habilitačného konania na
Technickej fakulte SPU v Nitre pre študijné odbory
5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru:
Aktivity

5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia

I. Výchovno - vzdelávacia činnosť
Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky)

5

Pedagogická činnosť na TF SPU (roky) (*1)

3

Časový interval: PhD. - doc., (roky) (*2)
Vedenie záverečných prác Bc., Dipl. (počet)
II. Veda a projektová činnosť
Počet ukončených doktorandov

3
15
-

Zodpovedný vedúci, resp. zástupca /riešenie vedeckovýskumných alebo edukačných projektov [1]
III. Publikačná činnosť [2]
III. 1 Knižné publikácie
Vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) [3]
Vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA,
ACB, BCI)
Odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, EAJ,
FAI)
III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské
osvedčenia, patenty a objavy
Realizované autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
(*3)
Vedecké práce evidované v databázach ISI WOK
a Scopus (ADC, ADD, AEG, AEH, ADM, ADN)
Vedecké práce mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADE,
ADF)

0/3

1 / 3 (*4)
2 / 10 (*4)
-

1
1
10

III. 3 Ostatné recenzované publikácie
domáce/zahraničné
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) [4]
Vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch
a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD,
AFE, AFF, AFG, AFH)
iné publikácie
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť [5]
Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus
Citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI

12
3
20

WOK a Scopus
Ďalšie ohlasy

-

[1] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU v Nitre
[2] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti
SPU v Nitre
[3] zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1
normalizovaná strana = 1 800 znakov)
[4] kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie
[5] kategória III.4 je výberom výstupov kategórií III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej
komisie
[6] vylučujú sa autocitácie
Poznámky Technickej fakulty SPU v Nitre:
(*1) Požaduje sa, aby uchádzač vykonával pedagogickú činnosť počas doby najmenej troch rokov od
získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa vo funkcii odborného asistenta v rozsahu najmenej 50
[1] ustanoveného týždenného pracovného času, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie
seminárov a cvičení.
V prípade uchádzačov mimo TF SPU v Nitre uchádzač musí mať preukázateľnú spoluprácu s TF SPU v
Nitre, a to v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti – posúdi VR TF SPU v Nitre.
(*2) Plnenie kritéria musí byť v súlade s požiadavkami KHKV-A3, ktoré sú súčasťou Kritérií
používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov.
(*3) a prijatá - zverejnená patentová prihláška alebo udelený patent, resp. úžitkový vzor alebo aj vedecké
práce evidované v databázach WOS, SCOPUS a CC s IF väčším ako 0,39 a vedecké monografie zásadného
významu pre oblasť výskumu, resp. monografie vydané vo svetovom jazyku v zahraničnom
vydavateľstve.

(*4) Číselný údaj znamená: počet publikácií / počet autorských hárkov.

Schválené:
Vedeckou radou SPU v Nitre dňa 07.12. 2017

Minimálne povinné požiadavky na začatie konania na vymenúvanie
profesorov na Technickej fakulte SPU v Nitre pre študijné odbory
5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru:
Aktivity
5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia

I. Výchovno - vzdelávacia činnosť
Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky)

10

Pedagogická činnosť na TF SPU v Nitre (roky) (*1)

3

Časový interval: doc. - prof., (roky) (*2)
Vedenie záverečných prác Bc., Dipl. (počet)
II. Veda a projektová činnosť
Počet ukončených doktorandov (*3)
Zodpovedný vedúci, resp. zástupca /riešenie vedeckovýskumných alebo edukačných projektov [1]
III. Publikačná činnosť [2]
III. 1 Knižné publikácie

3
30

Vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) [3]
Vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA,
ACB, BCI) (*4)
Odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, EAJ,
FAI)
III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské
osvedčenia, patenty a objavy
Vedecké práce evidované v databázach ISI WOK
a Scopus (ADC, ADD, AEG, AEH, ADM, ADN)
Vedecké práce mimo databáz ISI WOK a Scopus
(ADE, ADF)

2
1/5

2 / 6 (*7)
4 / 18 (*7)
-

4
20

III. 3 Ostatné recenzované publikácie
domáce/zahraničné
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) [4]
(*5)
Vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch
a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD,
AFE, AFF, AFG, AFH)
iné publikácie
III. 4 Minimálne požiadavky na počty
publikovaných vedeckých prác alebo výstupov
kategórie A na získanie titulu profesor (podľa
kritérií Akreditačnej komisie) [5]
Výstupy kategórie A (*6)
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť [6]
Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus

1
25
-

4
5

Citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI
WOK a Scopus
Ďalšie ohlasy

40
-

[1] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU v Nitre
[2] v prípade zamestnanca SPU v Nitre musia byť všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti
SPU v Nitre
[3] zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná
strana = 1 800 znakov)
[4] kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie
[5] kategória III.4 je výberom výstupov kategórií III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej
komisie
[6] vylučujú sa autocitácie
Poznámky Technickej fakulty SPU v Nitre:
(*1) Požaduje sa, aby uchádzač vykonával pedagogickú činnosť počas doby najmenej troch rokov od
získania titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor alebo v
príbuznom študijnom odbore. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol
uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, viedol prednášky alebo semináre a viedol
doktorandov.
V prípade uchádzačov mimo TF SPU v Nitre uchádzač musí mať preukázateľnú spoluprácu s TF SPU v
Nitre, a to v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti – posúdi VR TF SPU v Nitre.
(*2) Plnenie kritéria musí byť v súlade s požiadavkami KHKV-A3, ktoré sú súčasťou Kritérií
používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov.
(*3) Postačuje jeden doktorand, ktorý obhajobou ukončil štúdium a jeden doktorand po absolvovaní
štátnej dizertačnej skúšky v súlade s kritériom KHKV-A3.
(*4) V rámci uvedeného kritéria sa vyžaduje minimálne jedna vysokoškolská učebnica
v rozsahu 3 AH.
(*5) Toto kritérium možno nahradiť vedeckou monografiou.
(*6) Medzi výstupy kategórie A sa počítajú vedecké práce evidované v databázach WOS, SCOPUS a CC s
IF väčším ako 0,39 alebo prijatá - zverejnená patentová prihláška alebo udelený patent, resp. úžitkový
vzor alebo vedecká monografia zásadného významu pre oblasť výskumu, resp. monografia vydaná vo
svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve.
Kritérium sa považuje za splnené, ak požadované výstupy sú súčasťou plnenia bodov III.1, III.2 a III.3.

(*7) Číselný údaj znamená: počet publikácií / počet autorských hárkov.

Schválené:
Vedeckou radou SPU v Nitre dňa 07.12. 2017

