Plnenie minimálnych kritérií na začatie habilitačného konania na
Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
pre študijný odbor
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
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Dátum schválenia kritérií Vedeckou radou SPU v Nitre – 5. 5. 2014
Názov kritéria
1
1.1
1.2
1.3

Pedagogická činnosť
Pedagogická činnosť v odbore (roky)
Vysokoškolské učebnice (počet/AH)
Vysokoškolské skriptá, učebné texty (počet/AH)

Počet vedených bakalárov alebo diplomantov,
ktorí úspešne ukončili štúdium
1.5
Počet vedených doktorandov, ktorí úspešne
ukončili štúdium
1.6
Garant predmetu (rozvíjanie, učenie, tvorba
študijných materiálov, skúšanie)
2
Publikácie
2.1
Vedecké publikácie spolu
2.1.1
z toho vedecké publikácie kategórie A2
2.1.1.1 z toho publikácie s IF ≥ 0,25 IFM
3
Konferencie
3.1
Aktívna účasť na vedeckých konferenciách spolu
3.1.1
z toho aktívna účasť na medzinárodných
vedeckých konferenciách
4
Citácie
4.1
Citácie spolu
4.1.1
z toho citácie registrované v WoS alebo Scopus
5
Vedecké projekty
5.1
Hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ vedeckých
projektov spolu
5.1.1
z toho hlavný riešiteľ vedeckých projektov
5.1.2
z toho hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ
medzinárodných vedeckých projektov
1.4
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poznámka

Možnosť substitúcie
kategóriou 1.2

Medzinárodne
uznávaná kvalita
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Legenda:
1


U uchádzačov mimo FEM SPU v Nitre (FEM) sa požaduje preukázanie spolupráce napríklad vo forme výberových
prednášok, projektovej činnosti či publikovania so zamestnancami FEM.



Článok v niektorom časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze WOS alebo Scopus ako špičková
medzinárodná kvalita; zvyčajne sa za špičkovú medzinárodnú kvalitu sa považuje výstup vo vedeckom časopise s
HI≥ 10 alebo IF ≥ 0,25 IFM.
Článok v niektorom zborníku svetového kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom
vydavateľstve; zvyčajne evidovanom vo WOS alebo Scopus.
Monografia vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley, a pod.)
Štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydanom v renomovanom zahraničnom
vydavateľstve.
Kapitola v monografii vydaná v zahraničnom renomovanom vydavateľstve.
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