
VEDECKÁ RADA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Kritériá Prírodovedeckej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania

vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

V súlade s  § 12 ods.  1 písm.  e)  zákona č.  131/2002 Z.  z.  o vysokých školách a o zmene
a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  a v súlade  s Rámcovými
kritériami  habilitačného  konania  o udelenie  titulu  docent  a vymenúvacieho  konania  za
profesora v znení zmeny zo dňa 3. 2. 2014 schválila Vedecká rada Univerzity Komenského
tieto  kritériá  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok  získania  vedecko-pedagogického  titulu
„docent“  a kritériá  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok  získania  vedecko-pedagogického
titulu „profesor“ dňa 3. 3. 2014.

Kritériá habilitácií docentov

Čl. 1
Pedagogická prax

Minimálne požiadavky na rozsah pedagogickej praxe uchádzača 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. 

Čl. 2
Publikačná činnosť

Pre zaradenie časopisu do kategórie A sa do úvahy berie hodnota IF zo „Journal Citation
Reports“ (ISI WoK) v roku vydania publikácie pre karentované časopisy a hodnota Scientific
Journal Rankings z hodnotenia SCIMago pre časopisy evidované v databáze SCOPUS.

Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  sú  uvedené  podľa
jednotlivých skupín študijných odborov na fakulte.

1. Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  v chemických
odboroch:
a) autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne jednej publikácie z nasledujúcich kategórií

publikačnej činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice rektora UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii  vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN: 
 monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty alebo kapitoly v týchto

dielach (AAA, AAB, BAA, BAB, ACA, ACB, ACC, ACD, BCB, BCI) 



b) autorstvo, resp. spoluautorstvo desiatich vedeckých prác v karentovaných časopisoch
(ADC, ADD). 

2. Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  v biologických
odboroch:
a) autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne jednej publikácie z nasledujúcich kategórií

publikačnej činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice rektora UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii  vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN: 
 vysokoškolské  učebnice,  kapitoly  vo  vysokoškolských  učebniciach  vydané  v

zahraničných a domácich vydavateľstvách, učebnice pre základné a stredné školy,
skriptá a učebné texty, kapitoly v učebniciach a učebných textoch (ACA, ACB,
ACC, ACD, BCB, BCI, BCK),

b) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  ôsmich vedeckých prác v karentovaných časopisoch
(ADC, ADD), z toho najmenej šesť kategórie A.

3. Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti uchádzača  v environmentálnych
odboroch:
a) autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne jednej publikácie z nasledujúcich kategórií

publikačnej činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice rektora UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii  vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN: 
 monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty alebo odborné knižné

publikácie (AAA, AAB, ABA, ABB, ACA, ACB, BAA, BAB, BCI),
b) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  pätnástich pôvodných  vedeckých  prác

v recenzovaných  časopisoch  (ADC,  ADD,  ADE,  ADF,  ADM,  ADN),  z  ktorých
minimálne štyri musia byť v karentovaných časopisoch (ADC, ADD).

c) Z výstupov uvedených v bodoch a) a b) musia byť minimálne štyri kategórie A.

4. Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  v geologických
odboroch:
a) autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne jednej publikácie z nasledujúcich kategórií

publikačnej činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice rektora UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii  vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN: 
 monografie, štúdie charakteru monografie v časopisoch a zborníkoch, , kapitoly v

monografiách,  odborné  knižné  publikácie,  kapitoly  v odborných  knižných
publikáciách vydané v zahraničných a domácich  vydavateľstvách,  vysokoškolské
učebnice,  kapitoly  vo  vysokoškolských  učebniciach  vydané  v zahraničných
a domácich  vydavateľstvách,  učebnice  pre  základné  a stredné  školy,  skriptá
a učebné  texty,  kapitoly  v učebniciach  a učebných  textoch  (AAA,  AAB,  ABA,
ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB, ACA, ACB, ACC, ACD, BCB, BCI,
BCK), 

b) autorstvo, resp. spoluautorstvo  šiestich vedeckých prác v karentovaných časopisoch
(ADC, ADD) 
alebo 
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c) autorstvo, resp. spoluautorstvo  desiatich pôvodných vedeckých prác recenzovaných
časopisoch (ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) z toho minimálne tri musia byť v
karentovaných časopisoch (ADC, ADD).

5. Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  v geografických
odboroch:
a) autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne jednej publikácie z nasledujúcich kategórií

publikačnej činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice rektora UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii  vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN: 
 monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (AAA, AAB, ABA,

ABB, ACA, ACB, BAA, BAB, BCI), 
b) autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne  štyroch vedeckých prác z kategórie A1,2,3,

z toho  minimálne  jednej v karentovaných  časopisoch  (ADC,  ADD),  a minimálne
štyroch ďalších  vedeckých  prác  v  recenzovaných  časopisoch  (ADC,  ADD,  ADE,
ADF, ADM, ADN).
alebo 

c) autorstvo, resp. spoluautorstvo  štyroch  vedeckých prác v karentovaných časopisoch
(ADC, ADD) kategórie A2,3.

Vysvetlivky:
1 Z kategórie A sa uznávajú: 

 vedecké práce v časopisoch (všetky časopisy zaradené Akreditačnou komisiou
do kategórie A) 

 monografie  a  kapitoly  v  monografiách  z  nasledovných  vydavateľstiev:
Springer,  Elsevier,  Wiley  (vratane  Blackwell,  Polity  Press),  Palgrave
Macmillan,  Ashgate,  SAGE,  Taylor  and  Francis  (vratane  Routledge,
Earthscan),  McGraw-Hill,  Cambridge  UP,  Oxford  UP,  Guilford  Press,
Praeger/Greenwood Publishers.

2 Aspoň  v  dvoch publikáciách z kategórie A musí mať  uchádzač  najvyšší autorský
podiel (za najvyšší podiel sa uzná aj prípad, ak rovnaký a zároveň najvyšší podiel zo
všetkých spoluautorov majú dvaja autori). 

3 Uchádzač  vyberie  jednu publikáciu  kategórie  A,  ku  ktorej   priloží  zdôvodnenie
svojho podstatného prínosu pre rozvoj vednej disciplíny.

6. Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  v odbore  didaktika
chémie:
a) autorstvo, resp. spoluautorstvo najmenej  jednej publikácie z nasledujúcich kategórií

publikačnej činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice rektora UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii   vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN: 
 vysokoškolské  učebnice,  skriptá  a učebné  texty,  učebnice  pre  stredné  alebo

základné školy (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCB).
b) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  dvadsiatich pôvodných  vedeckých  prác  v

recenzovaných  časopisoch  a  recenzovaných  zborníkoch  a  publikované  pozvané
referáty a príspevky v konferenčných zborníkoch (ADC, ADD, ADE, ADF, ADM,
ADN, AEC, AED, AFA, AFB). Z uvedených vedeckých prác musí byť aspoň  jedna
kategórie A.
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Čl. 3
Ohlasy na publikačnú činnosť

1. Minimálne požiadavky na ohlas publikačnej činnosti uchádzača v chemických odboroch:
 tridsať citácií na publikované práce registrované v databázach WOS a SCOPUS ([o1],

[o2]), s vylúčením citácií z vlastného pracoviska (katedra, ústav).

2. Minimálne  požiadavky  na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v biologických
odboroch:
 pätnásť  citácií  na  publikované  práce  registrované  v databázach  WOS  a SCOPUS

([o1], [o2]) 
alebo 

 dvadsaťpäť citácií na publikované práce spolu ([o1], [o2], [o3], [o4]).

3. Minimálne  požiadavky na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v environmentálnych
odboroch:
 štyridsať  citácií na publikované práce spolu ([o1], [o2], [o3], [o4]), z toho musí byť

minimálne  desať citácií  na  publikované  práce  registrované  v databázach  WOS
a SCOPUS ([o1], [o2]).

4. Minimálne  požiadavky  na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v geologických
odboroch:
 tridsať citácií na publikované práce spolu ([o1], [o2], [o3], [o4]), z toho musí byť

minimálne  desať citácií  na  publikované  práce  registrované  v  databázach  WOS
a SCOPUS ([o1], [o2]).

5. Minimálne  požiadavky  na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v geografických
odboroch:
 tridsať  citácií na publikované práce spolu ([o1], [o2], [o3], [o4]), z toho musí byť

minimálne  päť citácií  na  publikované  práce  registrované  v  databázach  WOS  a
SCOPUS ([o1], [o2]) 
alebo

 pätnásť  citácií  na  publikované  práce  registrované  v databázach  WOS  a SCOPUS
([o1], [o2]). 

6. Minimálne  požiadavky  na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v odbore  didaktika
chémie:
 desať citácií na publikované práce registrované v databázach WOS a SCOPUS ([o1],

[o2]) 
alebo 

 dvadsaťpäť citácií na publikované práce spolu ([o1], [o2], [o3], [o4]).
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Kritériá na vymenovanie profesorov
 

Čl. 4
Pedagogická prax

Minimálnou podmienkou na udelenie titulu profesor je vykonávanie pedagogickej činnosti
počas doby najmenej troch rokov od získania titulu docent v predmetoch z odboru, 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 v rozsahu najmenej 50 %
ustanoveného  týždenného  pracovného  času  (vrátane  zahraničia),  viedol  prednášky  alebo
semináre a viedol doktorandov.

Čl. 5
Publikačná činnosť a patenty

Pre zaradenie časopisu do kategórie A sa do úvahy berie hodnota IF zo „Journal Citation
Reports“ (ISI WoK) v roku vydania publikácie pre karentované časopisy a hodnota Scientific
Journal Rankings z hodnotenia SCIMago pre časopisy evidované v databáze SCOPUS.

Kritériom medzinárodnej úrovne uchádzača o profesora je jeho publikačná činnosť, patenty a
ohlasy SCI.

Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  sú  uvedené  podľa
jednotlivých skupín študijných odborov na fakulte.

1. Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  v chemických
odboroch:
a) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  publikácií  zaradených  do  nasledujúcich  kategórií

publikačnej  činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice  rektora  UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii   vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN:
 jednej vysokoškolskej učebnice (ACA, ACB) alebo dvoch skrípt alebo učebných

textov (BCI),
b) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  štyridsiatich vedeckých  prác  v karentovaných

časopisoch,  z  toho  minimálne  dvadsiatich výstupov  kategórie  A alebo  tridsiatich
výstupov kategórie A.

Zohľadnenie výstupov vo forme monografií/kapitol v monografiách a patentov:

o Monografia môže nahradiť najviac tri vedecké práce kategórie A, 
o Kapitola vo vedeckej monografií môže nahradiť najviac jednu vedeckú prácu

kategórie A,
o Každý udelený európsky alebo svetový patent je ekvivalentný trom vedeckým

prácam kategórie A.
o Každý  preukázateľne  realizovaný  patent  je  ekvivalentný  šiestim vedeckým

prácam kategórie A.
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2. Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  v biologických
odboroch:
a) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  publikácií  zaradených  do  nasledujúcich  kategórií

publikačnej  činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice  rektora  UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii   vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN:
 jednej vysokoškolskej učebnice (ACA, ACB) alebo dvoch skrípt alebo učebných

textov (BCI),
b)  autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  dvadsiatich vedeckých  prác  v karentovaných

časopisoch  (ADC,  ADD).  Udelený  patent,  monografia  a kapitola  v monografii
publikovaná  v anglickom  jazyku  môže  nahrádzať  karentovanú  publikáciu.
Z uvedeného celkového počtu publikácií najviac dvadsaťpäť percent publikácií môžu
tvoriť monografie resp. kapitoly v monografiách. 

c) Z výstupov uvedených v bode b) musí byť najmenej pätnásť kategórie A.

3. Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti uchádzača v environmentálnych
odboroch:
a) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  publikácií  zaradených  do  nasledujúcich  kategórií

publikačnej  činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice  rektora  UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii  vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN:
 jednej vysokoškolskej učebnice (ACA, ACB) alebo dvoch skrípt alebo učebných

textov (BCI),
b) jednej vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) 

a
c) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  tridsiatich vedeckých  prác  v karentovaných

a nekarentovaných  časopisoch  (ADC,  ADD,  ADE,  ADF,  ADM,  ADN),  z  ktorých
minimálne desať musí byť v karentovaných časopisoch (ADC, ADD).

d) Z výstupov uvedených v bodoch b) a c) musí byť minimálne desať výstupov kategórie
A.

4. Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  v geologických
odboroch:
a) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  publikácií  zaradených  do  nasledujúcich  kategórií

publikačnej  činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice  rektora  UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii  vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN:
 jednej vysokoškolskej učebnice (ACA, ACB) alebo dvoch skrípt alebo učebných

textov (BCI),
b) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  pätnástich vedeckých  prác  v karentovaných

časopisoch (ADC, ADD) kategórie A 
alebo 

c) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  tridsiatich pôvodných  vedeckých  prác
v recenzovaných  časopisoch  (ADC,  ADD,  ADE,  ADF,  ADM,  ADN),  z ktorých
minimálne  osem musí byť publikovaných v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)
kategórie  A  a monografie,  štúdie  charakteru  monografie  v časopisoch  a zborníkoch
(AAA, AAB, ABA, ABB). Monografie a štúdie charakteru monografie v časopisoch
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a zborníkoch  môžu  nahradiť  maximálne  dve vedecké  práce  v  nekarentovaných
recenzovaných časopisoch (ADE, ADF, ADM, ADN).

5. Minimálne  požiadavky  na  rozsah  publikačnej  činnosti  uchádzača  v geografických
odboroch:
a) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  publikácií  zaradených  do  nasledujúcich  kategórií

publikačnej  činnosti  podľa Vnútorného predpisu č.  2/2013 Smernice  rektora  UK o
evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu uchádzača najmenej tri
autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej  publikácii  vrátane
elektronických edícií s prideleným ISBN:
 jednej vysokoškolskej učebnice (ACA, ACB) alebo dvoch skrípt alebo učebných

textov (BCI),
b) autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne  šiestich vedeckých prác z kategórie A1,2,3,

z toho  minimálne  dvoch  v karentovaných  časopisoch  (ADC,  ADD)  s  IF,  ktorý  je
minimálne  dvojnásobkom hodnoty  IF  stanoveného  Akreditačnou  komisiou  SR pre
kategóriu  A,  a minimálne  ďalších  štrnástich vedeckých  prác  v  recenzovaných
časopisoch (ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN).
alebo 

c) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  ôsmich vedeckých prác v karentovaných časopisoch
(ADC,  ADD)  kategórie  A2,3,  z  ktorých  aspoň v  dvoch  prípadoch  je  hodnota  IF
minimálne  dvojnásobkom hodnoty  IF  stanoveného  Akreditačnou  komisiou  SR pre
kategóriu A,

Vysvetlivky:
1 Z kategórie A sa uznávajú:

 vedecké práce v časopisoch (všetky časopisy zaradené Akreditačnou komisiou
do kategórie A ) 

 monografie  a kapitoly  v monografiách  vydaných  v  nasledovných
vydavateľstvách:  Springer, Elsevier, Wiley (vratane Blackwell, Polity Press),
Palgrave Macmillan, Ashgate, SAGE, Taylor and Francis (vratane Routledge,
Earthscan),  McGraw-Hill,  Cambridge  UP,  Oxford  UP, Guilford  Press,
Praeger/Greenwood Publishers.

2  Aspoň  v štyroch  publikáciách  kategórie  A musí  mať  uchádzač  najvyšší  autorský
podiel (za najvyšší podiel sa uzná aj prípad, ak rovnaký a zároveň najvyšší podiel
zo všetkých spoluautorov majú dvaja autori).

3 Uchádzač vyberie dve publikácie kategórie A, ku ktorým  priloží zdôvodnenie svojho
podstatného prínosu pre rozvoj vednej disciplíny.

6. Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti uchádzača v didaktike chémie:
a) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  minimálne  jednej  publikácií  zaradených  do

nasledujúcich  kategórií  publikačnej  činnosti  podľa  Vnútorného  predpisu  č.  2/2013
Smernice rektora UK o evidencii publikačnej činnosti, s rozsahom skutočného podielu
uchádzača  najmenej  tri autorské  hárky  ako  jeden  celok,  resp.  ako  súčet  v  jednej
publikácii  vrátane elektronických edícií s prideleným ISBN:
 jednej  vysokoškolskej  učebnice  (ACA,  ACB,  ACC,  ACD)  alebo  dvoch skrípt

alebo učebných textov (BCI), 
b) autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne jednej učebnice pre stredné alebo základné

školy (BCB),
c) autorstvo,  resp.  spoluautorstvo  štyridsiatich  pôvodných  vedeckých  prác  v

recenzovaných  časopisoch  a  recenzovaných  zborníkoch  a  publikované  pozvané
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referáty a príspevky v konferenčných zborníkoch (ADC, ADD, ADE, ADF, ADM,
ADN,  AEC,  AED).  Zo  štyridsiatich pôvodných  vedeckých  prác  musí  byť  päť
kategórie A.

Čl. 6
Ohlasy na publikačnú činnosť

1. Minimálne požiadavky na ohlas publikačnej činnosti uchádzača v chemických odboroch:
 stopäťdesiat citácií  na  publikované  práce  uchádzača  registrovaných  v  databázach

WOS a  SCOPUS  ([o1],  [o2]),  s vylúčením citácií  z vlastného pracoviska  (katedra,
ústav).

2. Minimálne  požiadavky  na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v biologických
odboroch:
 päťdesiat citácií na publikované práce registrované v databázach WOS a SCOPUS

([o1], [o2]) 
alebo 

 sto citácií na publikované práce spolu ([o1], [o2], [o3], [o4]).

3. Minimálne  požiadavky na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v environmentálnych
odboroch:
 osemdesiat citácií na publikované práce spolu ([o1], [o2], [o3], [o4]), z toho musí byť

minimálne  tridsať citácií  na  publikované  práce  registrované  v  databázach  WOS
a SCOPUS ([o1], [o2]).

4. Minimálne  požiadavky  na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v geologických
odboroch:
 osemdesiat citácií na publikované práce spolu ([o1], [o2], [o3], [o4]) z toho musí byť

minimálne dvadsaťpäť citácií na publikované práce registrované v databázach WOS
a SCOPUS ([o1], [o2]).

5. Minimálne  požiadavky  na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v geografických
odboroch:
 sto citácií  na  publikované  práce  spolu  ([o1],  [o2],  [o3],  [o4]),  z  toho  musí  byť

minimálne  dvadsať citácií  na  publikované  práce  registrované  v  databázach  WOS
a SCOPUS ([o1], [o2]) 
alebo

 štyridsať  citácií  na publikované práce registrované v databázach WOS a SCOPUS
([o1], [o2]). 

6. Minimálne  požiadavky  na  ohlas  publikačnej  činnosti  uchádzača  v odbore  didaktika
chémie:
 dvadsať citácií  na publikované práce registrované v databázach WOS a SCOPUS

([o1], [o2]) 
alebo

 päťdesiat citácií na publikované práce spolu ([o1], [o2], [o3], [o4]).
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Čl. 7
Vedecká škola

Minimálne požiadavky na preukázanie vedeckej školy uchádzača sú:
1. vyškolenie najmenej jedného študenta doktorandského štúdia v danom alebo príbuznom

študijnom odbore a školenie najmenej jedného študenta doktorandského štúdia v danom
študijnom odbore po absolvovaní dizertačnej skúške a

2. vedenie  dvoch  úspešne  ukončených  národných  alebo  medzinárodných  vedeckých
projektov alebo získanie vedeckej hodnosti doktora vied (DrSc.).

Čl. 8
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.  Tieto  kritériá  boli  prerokované  vo  Vedeckej  rade   PriF  UK 14.2.2014, nadobúdajú
platnosť  dňom  ich  schválenia  vo  Vedeckej  rade  Univerzity  Komenského  v  Bratislave
3.3.2014 a účinnosť dňa 1. apríla 2014.

2.  Na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov, ktoré sa začali    do 31.
marca 2014 sa vzťahujú doterajšie kritériá.

3.  Zrušujú  sa Kritériá  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok  získania  vedecko-
pedagogického titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ PriF UK,   zo dňa 3.12.2012. 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.                    prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
     predseda VR PriF UK               predseda VR UK
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