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SPU v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Predseda VR FZKI
Žiadosť o vymenovanie za profesora
Podľa §4 ods. 1 Vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR z 8. decembra 2004 o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších
predpisov podávam žiadosť o vymenovanie za profesora v študijnom odbore 6. 1. 10 Záhradníctvo.
K žiadosti o začatie inauguračného konania prikladám doklady podľa §4 ods. 2 citovanej vyhlášky.

_____________________________
podpis uchádzača
Prílohy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

1

profesijný životopis (zaslať aj elektronicky) – Príloha 3
overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa - 2x,
overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa - 2x,
overená kópia dokladu o udelení titulu docent alebo rozhodnutie o uznaní odbornej
kvalifikácie n výkon funkcie docenta podľa osobitného predpisu1 - 2x,
návrh troch tém inauguračnej prednášky – vytlačený 1x (aj elektronicky),
vedecko-pedagogická charakteristika (zaslať aj elektronicky) – Príloha 4
1x – zoznam publikovaných výstupov triedených podľa platnej kategorizácie publikačnej
2
činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov – MŠVVŠ SR (aj elektronicky),
1x – kópie publikovaných výstupov triedených podľa platnej kategorizácie publikačnej
činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov,
najvýznamnejšie vedecké práce, originály publikovaných monografií, VŠ učebníc a skrípt (k
nahliadnutiu a kontrole) a ich zoznam,
prehľad plnenia minimálnych kritérií na vymenovanie za profesora schválený Vedeckou radou
SPU v Nitre - Príloha 2b – 1x vytlačené a podpísané, (aj elektronicky),
súhlas dotknutej osoby - 2 x vytlačené a podpísané - Príloha 6
ďalšie podklady podľa minimálnych kritérií na vymenovanie za profesora.

Zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z.z.
Vyhláška č. 456/2012 MŠVVŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
evidencie umeleckej činnosti
2

