
                                                                
 
 
 

 

NÁVRH 

„Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE  

a zároveň konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 

profesorov na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE“ 
 

 

MATERIÁL NA ROKOVANIE:  

Vedeckej rady TUKE  

dňa: 18. 06. 2021  

 

Predkladá: 

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 

rektor 

 

Vypracovala: 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. 

dekanka FMMR TUKE  

(Schválené vo VR FMMR 07.06.2021) 

 

Košice  07. 06. 2021  

 

Návrh na rozhodnutie: 

Vedecká rada Technickej univerzity v 
Košiciach v zmysle  zákona č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, § 12, ods. 1, písm. h, i 

schvaľuje - neschvaľuje 

návrh „Všeobecné kritériá na 
obsadzovanie funkcií profesorov 
a docentov na Fakulte materiálov, 
metalurgie a recyklácie TUKE a zároveň 
konkrétne podmienky na obsadzovanie 
funkcií profesorov na Fakulte materiálov, 
metalurgie a recyklácie TUKE.“ 



 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE  

a zároveň konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na 
Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE 

 
 

 
Minimálne 

kritériá na obsadenie funkcie docent 
Minimálne 

kritériá na obsadenie funkcie profesor 

Publikácie za 
posledných 5 rokov 

3 články* v časopise indexovanom v 
databáze Current Contents Connect® 

 
so sumárnym autorským podielom na 
predložených článkoch minimálne 40% 

 

5 článkov* v časopise indexovanom v 
databáze Current Contents Connect® 

 
so sumárnym autorským podielom na 
predložených článkoch minimálne 60% 

 

* Za článok sa považuje pôvodná vedecká práca 

 

Zároveň uchádzač musí plniť aktuálne platné kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie 

profesorov na TUKE schválené Vedeckou radu univerzity. 

Všetky predložené a posudzované články musia súvisieť s opisom študijného odboru, v ktorom bude 

uchádzač pôsobiť na fakulte. 

 

Uchádzači o funkciu profesor musia ďalej spĺňať aspoň 2 z nasledujúcich konkrétnych podmienok: 

 vedecká hodnosť DrSc., alebo VKS I (vedúci vedecký pracovník), 

 minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti spojenej s prednášaním uceleného povinného, alebo 
povinne voliteľného predmetu v rámci študijného odboru, v ktorom bude uchádzač pôsobiť na 
fakulte, 

 preukázateľné významné inžinierske dielo, vynálezy alebo patenty, 

 aspoň jeden úspešne vyškolený doktorand v posledných piatich rokoch, 

 preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, 
výskumných a vzdelávacích projektov v posledných piatich rokoch. 

 

Tieto kritériá sú minimálne nutnými kritériami a nemôžu byť nahradené plnením iných kritérií.  

Tieto kritériá nadobúdajú účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade TUKE. 

 

Tieto kritériá boli v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 12, ods. 1, písm. h, i, schválené Vedeckou radou fakulty, uznesenie  číslo JÚN 41/2021 zo dňa 

07.06.2021 a Vedeckou radou univerzity, uznesenie číslo 6/JÚN/2021 zo dňa 18.06.2021.  

Dňom 18.06.2021 zároveň tieto kritériá nadobúdajú účinnosť. 


