VEDECKÁ RADA

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Kritériá na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
V súlade s § 12 odst. 1 písm. e zákona 131/2002 Z.z.. o vysokých školách a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského č.
5/2004 schválila Vedecká rada Univerzity Komenského tieto kritériá na habilitácie docentov a vyme
novanie profesorov dňa 14.11.2005.

Kritériá habilitácií docentov
Čl. 1
Pedagogická prax
1. Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov
a) Uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
b) Náplňou vyučovacej činnosti sú najmä vybrané prednášky, kompletné praktické cvičenia, ve
denie diplomových prác a okrem toho semináre, konzultácie a tvorba študijnej literatúry v od
bore (alebo príbuznom odbore), v ktorom sa uskutočňuje habilitácia.
2. Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov
Uchádzač o vedeckopedagogický titul „docent“ musí preukázať naplnenie najmenej 50% normatívom
UK stanoveného času kontaktnej výučby odborného asistenta (t.j. 6 hodín týždenne) najmenej tri roky.
Čl. 2
Preukázanie vedeckej produktivity
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom alebo príbuznom odbore, v ktorom
sa uchádza o habilitáciu. Hodnotí sa stav, aktuálny k dátumu podania žiadosti uchádzača o habilitáciu.
Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým:

a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa smernice UK Bibliografická re
gistrácia a kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov . Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré
už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté do tlače;
b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom alebo spoluriešite
ľom;
c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa smernice UK Bibliografická registrácia a kategori
zácia publikačnej činnosti a ohlasov.
Nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a ohlasov môže byť nahradené zvýšeným
splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak.

Čl. 3
Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú:
1. Vedecké publikácie
a) Jedna knižne vydaná vedecká monografia v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve . Kaž
dá ďalšia knižne vydaná vedecká monografia nahrádza päť pôvodných vedeckých prác
(článkov, statí). Druhá a každá ďalšia vedecká monografia môže byť nahradená kapitolami v
monografiách, pričom za ekvivalent monografie sa pokladajú tri kapitoly v monografiách. Ak je
vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku, nevyžadujú sa ďal
šie vedecké publikácie v zahraničí.
b) Pätnásť pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a recenzovaných zborníkoch, z toho naj
menej tri vedecké publikácie v zahraničí v cudzom jazyku podľa odbornej profilácie uchádzača.
2. Pedagogické a odborné publikácie
V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa započíta
va skutočný podiel jednotlivých autorov v AH.
Čl. 4
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je dvadsať (z toho päť zahraničných)
citácií alebo recenzie uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií.
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Čl. 5
Aktívna účasť na konferenciách
Aktína účasť na troch domácich alebo zahraničných konferenciách.

Kritériá vymenúvania profesorov
Čl. 6
Pedagogická prax
1. Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov
a) Uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
b) Náplňou vyučovacej činnosti sú najmä pravidelné prednášky (celosemestrové alebo ucelené
bloky), vedenie diplomových prác, školenie doktorandov, skúšanie, tvorba štúdijnej literatúry,
ďalej praktické cvičenia, semináre a konzultácie v odbore (alebo príbuznom odbore), v ktorom
sa uskutočňuje vymenúvacie konanie.
2. Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov
Uchádzač o vedeckopedagogický titul „profesor“ musí preukázať naplnenie najmenej 50% normatívom
UK daného času kontaktnej výučby docenta (t.j. 5 hodín týždenne) najmenej tri roky, pričom celková pe
dagogická prax na vysokej škole v odbore, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie, sa vyžaduje
v rozsahu najmenej tri roky od habilitácie za docenta.
Čl. 7
Preukázanie vedeckej produktivity
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom odbore alebo príbuznom odbore, v
ktorom sa uchádza o vymenovanie za profesora. Hodnotí sa stav, ktorý je aktuálny k dátumu podania
žiadosti uchádzača o vymenúvacie konanie.
Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým:
a) zoznamom publikácií kategorizovaných podľa smernice UK Bibliografická registrácia a kategori
zácia publikačnej činnosti a ohlasov. Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikova
né, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté do tlače;
b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom alebo spoluriešite
ľom;
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c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa smernice UK Bibliografická registrácia a kategori
zácia publikačnej činnosti a ohlasov.
Nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a ohlasov môže byť nahradené zvý
šeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak.
Čl. 8
Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú:
1. Vedecké publikácie
a) Dve knižne vydané vedecké monografie v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve. Každá
ďalšia knižne vydaná vedecká monografia nahrádza päť pôvodných vedeckých prác (článkov,
statí), alebo jednu vysokoškolskú učebnicu v rozsahu monografie, alebo tri iné učebné texty
(pre vysoké a stredné školy). Druhá a každá ďalšia vedecká monografia môže byť nahradená
kapitolami v monografiách, pričom za ekvivalent monografie sa pokladajú tri kapitoly v mono
grafiách. Ak je vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku, na
hrádza päť vedeckých prác (článkov, statí) v zahraničí.
b) Tridsaťpäť pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a recenzovaných zborníkoch, z toho
najmenej sedem vedeckých publikácií v zahraničí v cudzom jazyku podľa odbornej profilácie
uchádzača.
2. Pedagogické a odborné publikácie
a) Jedna vysokoškolská učebnica alebo učebný text v rozsahu monografie,
b) alebo tri iné učebné texty (pre vysoké a stredné školy),
c) alebo desať odborných publikácií v časopisoch a zborníkoch.
Za odborné publikácie sa považujú aj heslá v encyklopédiách a slovníkoch , odborné a umelecké pre
klady a recenzie. Jedna vysokoškolská učebnica alebo učebný text v rozsahu mnografie (a) sú ekviva
lentné dvom učebným textom (b) a piatim odborným publikáciám (c). Jeden učebný text (b) je ekviva
lentný trom odborným publikáciám (c).V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných pub
likácií s viacerými autormi sa započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH.
Čl. 9
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je tridsaťpäť (z toho sedem zahranič
ných) citácií alebo recenzií uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií.
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Čl. 10
Aktívna účasť na konferenciách
Aktína účasť na šestich domácich konferenciách alebo 3 medzinárodných alebo zahraničných konferen
ciách.
Čl. 11
Vedecká škola uchádzačov
Formovanie vedeckej školy uchádzača sa dokladuje úspešným ukončením štúdia najmenej dvoch do
ktorandov (v odôvodnených prípadoch postačuje, ak je druhý doktorand po dizertačnej skúške) a cel
kovým počtom školených doktorandov v čase podania žiadosti o vymenúvacie konanie.
Čl. 12
Posúdenie medzinárodnej úrovne
a) Súčasťou materiálov uchádzača o vedeckopedagogický titul „profesor“ sú posudky najmenej
dvoch zahraničných profesorov alebo popredných odborníkov v danom odbore.
b) Pre zahraničných posudzovateľov pripraví uchádzač vlastný výber aspoň piatich publikácií v
cudzom jazyku (podľa profilácie uchádzača).
c) Zahraničných posudzovateľov (najmenej troch) oslovuje so žiadosťou o posúdenie rektor UK,
pričom môže vychádzať pri ich výbere z návrhu fakulty.
d) Ak uchádzač o 100% prevyšuje požadovaný minimálny počet zahraničných ohlasov na publi
kačnú činnosť najmenej z troch krajín, nevyžadujú sa vyjadrenia zahraničných posudzovateľov.
Čl. 13
Záverečné ustanovenie
Kritériá na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho
sloveckej fakulte boli prerokované vo Vedeckej rade RKCMBF UK dňa 27.9.2005 a nadobúdajú účin
nosť dňom schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského dňa 14.11.2005.

ThDr. Vladimír Thurzo, PhD.

doc.PhDr. František Gahér, PhD.

poverený výkonom funkcie dekana

predseda VR UK
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