Kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov
na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach
(Schválené Vedeckou radou TUKE 7.7.2017)
Konanie /
Kritérium

Habilitačné
konanie

Konanie na vymenúvanie
profesorov

Monografia

-

1

Vysokoškolská učebnica

-

1

Skriptá a učebné texty

2

2

Vyškolenie doktoranda

-

1+1 po dizertačnej skúške

Pedagogická činnosť

3 roky od získania titulu PhD.

5 rokov od získania titulu
docent
Z toho minimálne 6 prác
v časopisoch
15
indexovaných v databáze
Current Contents
10

Pôvodná vedecká práca
v domácom časopise
Pôvodná vedecká práca
v zahraničnom časopise
vo svetovom jazyku

10

3

Citácia v domácom časopise
10
Citácia v zahraničnom
časopise

Z toho minimálne 2 práce
v časopisoch
indexovaných v databáze
Current Contents

5

Z toho minimálne
5 citácií
v časopisoch
a zborníkoch
indexovaných
v databáze Web of
Science alebo SCOPUS

20
10

Z toho minimálne
10 citácií
v časopisoch
a zborníkoch
indexovaných
v databáze Web of
Science alebo SCOPUS

Kategórie publikácií a citácií sa uvažujú v súlade s vyhláškou č. 456/2012 Z. z. Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej
činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
Nutnou podmienkou na začatie konania na vymenúvanie profesorov je vykonávanie pedagogickej
činnosti počas doby najmenej piatich rokov od získania titulu docent v predmetoch z odboru,
v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-pedagogický 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 (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo
semináre a viedol doktorandov.
Nutnou podmienkou na začatie habilitačného konania je vykonávanie pedagogickej činnosti počas
doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa, najmä vedenie
prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem
vyučovania.
Nutnou podmienkou na začatie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov je
vykonávanie výskumnej, vývojovej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane ohlasov
v príslušnom vednom odbore.

Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných
publikácií, resp. citácií.
Tieto kritériá sú minimálne nutnými kritériami pre začatie habilitačného a vymenúvacieho
konania a nemôžu byť nahradené plnením iných kritérií.

