MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA HABILITÁCIU DOCENTOVA
NA VYMENÚVANIE PROFESOROV na FŠT TnUAD v Trenčíne
Odbor: 5.2.7. strojárske technológie a materiály
Pri návrhu na konanie na habilitáciu docentov a na vymenúvanie profesorov je
potrebné hodnotiť uchádzača ako komplexnú vzdelávaciu a vedeckú osobnosť a brať do
úvahy celé jeho dielo v súlade so zákonom č. 131/2002 (§75 a §76) Z.z. o vysokých školách.
Dôležitá je akceptácia uchádzača vedeckou a odbornou komunitou.
Pri hodnotení uchádzača sa na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne
posudzuje úplnosť žiadosti uchádzača o udelenie titulu docent, alebo vymenúvanie za
profesora.
Aktivita
I.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
II.
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Pedagogická činnosť
Dĺžka pedagogickej praxe - pravidelná výučba min.
2 hod.
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných
a v domácich vydavateľstvách (počet/AH)
- ACA, ACB, ACC, ACD
Skriptá a učebné texty (počet/AH)
- BCI, BCK
Výchova bakalárov a diplomantov (počet ukončených)
Výchova doktorandov (po absolvovaní dizertačnej
skúšky) doktorandov (po ukončení)
Výchova
Vedecká škola
Vedeckovýskumná a publikačná činnosť
Vedecké monografie (počet/AH)
- AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD
Vedecké práce a abstrakty v zahraničných a domácich
karentovaných časopisoch - ADC, ADD, AEG, AEH
Prijatá – zverejnená patentová prihláška, alebo udelený
patent, úžitkový vzor - AGJ
Vedecké práce a abstrakty v zahraničných a domácich
časopisoch WOS alebo SCOPUS - ADM, ADN, AEM,
AEN
Vedecké práce v ostatných zahraničných a domácich
časopisoch - ADE, ADF
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách - AEC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách - AFA, AFC
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách - AED
Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách - AFB, AFD
Citácie a ohlasy podľa WOS a SCOPUS
Citácie a ohlasy mimo WOS a SCOPUS
Vedecké projekty - zodpovedný riešiteľ
Vedecké projekty - spoluriešiteľ

Minimálne kritériá
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Poznámka:
* uchádzač o inauguračné konanie musí mať minimálne 5 rokov vzdelávacej činnosti od
získania titulu docent
**
-

Kvalifikácia vedeckej školy
vedenie vedeckých tímov (menovite), originalita a komplexnosť výsledkov
podiel na vybudovaní pracoviska, minimálne študijný program v II. stupni štúdia
zavedenie nových metód
konkrétna medzinárodná spolupráca (výsledky, spoločné publikácie)

Nadštandardným plnením niektorej z položiek podľa bodu I. b) ACA, ACB, ACC, ACD
sa môže na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie nahradiť neplnenie bodu I. c)
BCI, BCK.
Nadštandardným plnením niektorej z položiek podľa bodu II. b) ADC, ADD, AEG,
AEH, AGJ, ADM, ADN, AEM sa môže na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie
nahradiť neplnenie niektorého zo záväzných kritérií.
Ďalej sa hodnotia nasledovné aktivity a kritériá:
Vedecká výchova
1. pri uchádzačoch o inauguračné konanie hodnotiť vedenie doktorandov,
2. aktivita pri vypracúvaní projektov doktorandského štúdia,
3. prednášková aktivita v rámci doktorandského štúdia,
4. aktivita pri vedení nadaných študentov v rámci ŠVOČ,
5. iné aktivity týkajúce sa vedeckej výchovy študentov a doktorandov (garancie
a organizácia vedeckých seminárov, plenárne prednášky v rámci týchto podujatí a pod.).
Ostatná odborná činnosť
- vedecké a odborné prednášky na zahraničných a domácich vedeckých podujatiach,
- prednáškové pobyty v zahraničí na pozvanie,
- účasť na riešení zahraničných vedeckých projektov,
- členstvo vo vedeckých radách a spoločnostiach,
- členstvo v zahraničných a domácich redakčných radách vedeckých časopisoch,
spoločnostiach, združeniach a pod.,
- členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodnotí,
- vypracovanie odborných posudkov na práce PhD., doc., DrSc., domáce a zahraničné
projekty,
- tvorba výučbových filmov, videoprogramov,
- účasť na výstavbe výučbových a odborných laboratórií a pod.,
- odborné práce preukázateľne prinášajúce zisk pre školu,
- tvorba softvérov,
- zavedenie nového predmetu v riadnom štúdiu,
- autorstvo príručiek a stredoškolské učebnice,
- preklady odbornej vedeckej literatúry,
- postery,
- recenzie kníh, učebníc,
- nerecenzované odborné články,
- recenzie článkov pre vedecké a odborné časopisy,
- aktivity v rámci celoživotného vzdelávania,
- prednášky a školenia pre prax,
- iné (špecifikovať).

Príloha
Vzor profesijného
životopisu
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický
rast
Ďalšie vzdelávanie
Priebeh zamestnaní
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko /predmety)
Odborné zameranie
Publikačná činnosť podľa kategórie
evidencie (napr. AAB)
Ohlasy na vedeckú prácu
Počet doktorandov: školených
ukončených
Kontaktná adresa

Podpis uchádzača

