UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na UMB
SYNEKOLÓGIA
Schválené Vedeckou radou UMB 23. 5. 2019
docent

profesor

najmenej 3 roky
od získania
vysokoškolského
vzdelania
tretieho stupňa

najmenej 3 roky
od doby získania
titulu docent

I. Pedagogická aktivita

1. Kontinuálna vzdelávacia činnosť na VŠ

2. Vedenie diplomových prác

+

II. Publikačná činnosť
1. Vedecké práce v periodikách indexovaných v databáze WoS (Core
Collection) s IF ≥ 0,47 (počet)1

8

2. Učebné texty (počet)2

1

3. Učebnica3, učebné texty2 alebo súhrnný článok v renomovanom
časopise1 (počet)

20

2

III. Ohlasy na publikačnú činnosť
Citácie prác registrovaných v databázach WoS a SCOPUS (počet)

15

50

IV. Projektová činnosť
1. Účasť na riešení alebo vedení projektu (počet)4
2. Vedenie národných alebo medzinárodných vedeckých projektov
(počet) 4

+
1

V. Vedecká škola
1. ukončení doktorandi (počet)

1

2. doktorandi po absolvovaní dizertačnej skúšky (počet)

1

Doplnkové kritériá
Uznanie vedeckou komunitou (hodnosť DrSc., ocenenia, pozvané
prednášky, pozvané hosťujúce pobyty, odporúčania od medzinárodne
uznávaných vedeckých osobností)
1

+

Vedecké práce evidované v databázach WoS, SCOPUS a CC s IF ≥ 0.47 (kategórie ADC, ADD, ADE, ADF, ADM,
ADN). Nezohľadňujú sa publikované príspevky z konferencií (Proceedings), ktoré sú evidované v databáze WoS.
2
Ide o kategóriu BCI, pričom minimálny autorský podiel pre každý výstup je v rozsahu 3 AH.
3
Ide o kategórie ACA, ACB, ACC a ACD, pričom minimálny autorský podiel je v rozsahu 3 AH.
4
Ide o projekty výskumného charakteru, na ktorých riešenie boli získané finančné prostriedky súťažným spôsobom
(napr. projekty APVV, projekty VEGA, projekty rámcových programov EÚ, projekty COST, projekty ERC,
výskumné granty Visegrádskeho fondu a pod.)

Všeobecné ustanovenia
(1) Kritériá majú rámcový charakter, splnenie číselných údajov, ktoré sú v nich uvedené, neznamená
nárok uchádzača na priznanie titulu. Slúžia habilitačnej, resp. inauguračnej komisii ako podklad
pre stanovenie primeraných nárokov na uchádzača uchádzajúceho sa o vedecko-pedagogický titul.
(2) Habilitačná a inauguračná komisia posudzuje vedecké a pedagogické výkony uchádzača aj
vzhľadom na dĺžku jeho praxe. Výkony musia byť primerané obdobiu jeho aktívneho pôsobenia,
takže u pracovníkov s dlhšou praxou sa predpokladá úmerne vyšší počet publikácií, citačných
ohlasov a prekročenie ďalších požiadaviek.
(3) O vedecko-pedagogický titul docent a profesor sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia, ktorí
dosiahli náležitú úroveň v pedagogickej a vedeckej práci.
 Uchádzač o titul docent vytvoril v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo, dosiahol
národný a medzinárodný ohlas a je uznávanou vedeckou osobnosťou.
 Uchádzač o titul profesor ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej
školy, je uznávanou vedeckou osobnosťou a jeho práce dosiahli medzinárodné uznanie.

Rozsah a obsah pedagogickej práce uchádzača
(1) Minimálnou podmienkou na udelenie titulu docent je vykonávanie pedagogickej činnosti počas
doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. Minimálnou
podmienkou na udelenie titulu profesor je vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej
troch rokov od získania titulu docent v odbore, v ktorom sa má udeliť titul profesor alebo
v príbuznom študijnom odbore. Zohľadňuje sa len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom
pomere s vysokou školou, viedol prednášky alebo semináre a viedol doktorandov.
(2) Uchádzač musí preukázať pedagogické pôsobenie v zmysle zákona v danom študijnom odbore
alebo v príbuznom študijnom odbore.
 Uchádzač o udelenie titulu docent musí preukázať prednášky z vybraných kapitol, vedenie
seminárov a cvičení, vedenie a oponovanie záverečných prác, hodnotenie študentov vrátane
skúšania na štátnych skúškach a tvorbu študijných materiálov.
 Uchádzač o vymenovanie za profesora musí preukázať vedenie pravidelných prednášok
a seminárov, výchovu doktorandov, hodnotenie študentov, vrátane skúšania na štátnych
skúškach, vedenie a oponovanie záverečných prác a tvorbu študijnej literatúry.
Preukázanie vedecko-výskumnej aktivity
Výsledky vedeckovýskumnej práce uchádzača o habilitáciu alebo o vymenovanie za profesora sa
preukazujú predovšetkým ako:

a) Zoznam publikačných výstupov (publikovaných alebo akceptovaných) s osobitným dôrazom na
vedecké práce publikované v renomovaných periodikách s IF ≥ 0.47 (minimálne požiadavky na túto
kategóriu výstupov sú uvedené v tabuľke), ktoré sú indexované v databáze WoS (Core Collection)
(publikácie kategórie A). Berie sa do úvahy celkový počet výstupov, nie ich prepočítaný počet.
Habilitačná a inauguračná komisia posudzuje pri všetkých publikáciách podiel uchádzača (prvý
autor, korešpondujúci autor, spoluautor).
b) Zoznam citácií s vylúčením autocitácií a semiautocitácií s osobitným dôrazom na citácie
registrované v databázach WOS a SCOPUS (minimálne požiadavky na túto kategóriu citácií sú
uvedené v tabuľke).
c) Zoznam riešených vedecko-výskumných projektov. Habilitačná a inauguračná komisia posudzuje
typ projektu a pozíciu uchádzača v ňom (vedúci projektu, zástupca vedúceho projektu, riešiteľ).
d) Zoznam ďalších ukazovateľov: pozvané prednášky, pozvané hosťujúce pobyty, členstvo
v redakčných radách ekologických časopisov, členstvo v grantových agentúrach, organizovanie
konferencií, členstvo vo vedeckých výboroch konferencií a ďalšie ukazovatele, ktoré uchádzač
považuje za relevantné.

