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Meno a priezvisko, tituly

Dagmar Hillová, Ing., PhD.

Dátum a miesto narodenia

15.01.1974

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

VŠ vzdelanie III. Stupňa (1997-2003)
VŠ vzdelanie II. Stupňa (1992-1997)

Ďalšie vzdelávanie

2010–2011 LUZK: Vzdelávanie zamestnancov v
projektovej činnosti: Leonardo da Vinci,
2010 LUZK: Vzdelávanie zamestnancov v
projektovej činnosti: 7.RP,
2006-2007: UKF: On-line vzdelávanie zamerané na
e-learning pre zvýšenie kvalifikačného potenciálu
vysokoškolských učiteľov,
2004-2005: Kurz vysokoškolskej pedagogiky
Od mája 1998 doteraz: VŠ učiteľ SPU v Nitre

Priebeh zamestnaní
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Odborné alebo umelecké zameranie
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia
podľa
smernice
č.13/2008-R
o bibliografickej
registrácií a kategorizácií publikačnej činnosti,
umeleckej činnosti a ohlasov (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

Katedra biotechniky zelene / Sadovnícke
kvetinárstvo, Tvorba v sadovníckom kvetinárstve,
Produkcia
trvaliek
a cibuľovín,
Aplikovaný
interiérový
dizajn,
Interiérové
kvetinárstvo,
Špeciálne
kvetinárstvo,
Kurz
kvetinárstva,
Krajinárske kvetinárstvo
Projektovanie bylinných kompozícií
AAB Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách (1/0,36 AH)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
zahraničných vydavateľstvách (1/1,1 AH)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách (1/19AH)
BCB Učebnice pre základné a stredné školy (1/2,38
AH))
BCI Skriptá a učebné texty (6/13,04 AH))
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS (1+1 v tlači)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných
časopisoch (1)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich
časopisoch (7)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AFC Publikované príspevky na zahraničných
vedeckých konferenciách (15)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách (28)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných
konferencií (1)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
(5)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných
časopisoch (5)
BDF Odborné práce v ostatných domácich
časopisoch (3)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (6)

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Kontaktná adresa

Podpis uchádzača

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v
citačných indexoch Web of Science a databáze
SCOPUS (5)
Citácie v domácich publikáciách, registrované v
citačných indexoch Web of Science a databáze
SCOPUS (1)
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v
citačných indexoch (9)
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v
citačných indexoch (29)
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