Výpis zo zápisu a rokovania výberovej komisie na obsadenie funkčného miesta
docenta a profesora na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave
podľa ustanovení vnútorného predpisu UK č. 19/2022 – Zásady výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK
v Bratislave
I.

Výberové konanie na 3 funkčné miesta VŠ učiteľa – docenta na Ústav ekonómie
a) Zoznam členov výberovej komisie:

doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, PhD.
doc. Ing. Brian Konig, PhD.
doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Mgr. Bibiana Wertlen (zástupkyňa študentov, bez hlasovacieho práva)
b) Údaje vybraných uchádzačov a uchádzačiek:
Požiadavky
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

Plnenie požiadaviek
Veronika Miťková
rod. Jancsíková

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

Ing., PhD.

3. rok narodenia,

1980

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

2007 – PhD., Ekonomická
univerzita
v Bratislave,
ekonometria
a operačný
výskum

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

09/2007 – trvá: FSEV UK
Odborný asistent, rozsah
pedagogickej činnosti 12
hod./ semester
Ekonometria, ekonomické
modely
rovnováhy,
makroekonómia
56 vedeckých (z 69 celkovo)

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,
7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

15 vedeckých výstupov
z toho 2 x A (monografia,
kapitola alebo indexované

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,

20
z toho: 2 zahraničné (preferenčne
indexované)

4
x
vedecká
práca
v karentovanom časopise (1
zahr., 3 domáce)
1 x vedecká práca v zahr.
indexovanom
časopise
WoS/Scopus
28
z toho: 21 zahraničných
z toho 14 registrovaných

9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

Neaplikuje sa

Neaplikuje sa

Požiadavky
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

Plnenie požiadaviek
Miroslava Jánošová
rod. Dolinajcová

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

Ing., PhD.

3. rok narodenia,

1987

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

2018 – PhD., Ekonomická
univerzita,
ekonometria
a operačný výskum

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

02/2018 – trvá: FSEV UK
Odborný asistent, rozsah
pedagogickej činnosti 12
hod./ semester
Ekonometria
a operačný
výskum,
modelovanie
a predikcia
ekonomických
dopadov,
hodnotenie
ekonomických dopadov
19 vedeckých výstupov (z 25
celkovo)

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,

7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

15 vedeckých výstupov
z toho 2 x A (monografia,
kapitola alebo indexované

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,

20
z toho: 2 zahraničné (preferenčne
indexované)

Z toho 1 x monografia, 1 x
kapitola v monografii, 1 x
štúdia
charakteru
monografie, 2 x karentovaný
domáci článok
21
z toho: 8 zahraničných
z toho: 14 registrovaných

9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

Neaplikuje sa

Neaplikuje sa

Ing. Marián Vávra, PhD.
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

Požiadavky

Plnenie požiadaviek
Marián Vávra

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

Ing., PhD.

3. rok narodenia,

1978

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

2013 – Birkbeck College,
University
of
London,
ekonometria

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

02/2019 – trvá: FSEV UK
Odborný asistent, rozsah
pedagogickej činnosti 12
hod./ semester
Matematika a ekonomika
(Ekonometria, ekonomická
matematika, štatistika)
8 registrovaných
(z celkového počtu 10)

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,
7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,

7
z toho: 5x
(indexované)
10
z toho: 6 registrovaných

26
z toho: 9
registrovaných

9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

Neaplikuje sa

Neaplikuje sa

c) Názov študijného odboru, v ktorom majú pôsobiť: ekonómia a manažment
d) Počet uchádzačov: 3

II.

Výberové konanie na 1 funkčné miesto VŠ učiteľa – profesora na Ústav ekonómie
a) Zoznam členov výberovej komisie:

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
prof. Ing. Beáta Meričková Mikušová, PhD.
prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Mgr. Bibiana Wertlen (zástupkyňa študentov, bez hlasovacieho práva)
b) Údaje vybraných uchádzačov a uchádzačiek:
Požiadavky
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

Plnenie požiadaviek
Renáta Pitoňáková
rod. Pitoňáková

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

Prof. Ing. Mgr., PhD.

3. rok narodenia,

1967

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

2000 (PhD.) – Ekonomická
univerzita
v Bratislave,
medzinárodné ekonomické
vzťahy
2003 (doc.) – Ekonomická
univerzita
v Bratislave
(ekonomika a manažment
podniku)
2010 (prof.) – Vysoká škola
bánska
v Ostrave,
Ekonomická
fakulta
(financie)

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

09/2014 – trvá, FSEV UK
profesor,
rozsah
pedagogickej činnosti 10
hod./ semester
2004 – 2015 Technická
univerzita
Košice,
Ekonomická fakulta
1998 – 2004 Ekonomická
univerzita
v Bratislave,
Podnikovo-hospodárska
fakulta v Košiciach

3 roky po doc.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

1990 – 1997 Technická
univerzita
v Košiciach,
Katedra jazykov
6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,
55
z toho: 2x A+ (1)

Ekonómia,
financie,
manažment, medzinárodné
financie
77 (19 za posl. 6 rokov)
z toho: 8 karent a 7 index

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,

60
z toho: 30

61
z toho: 30

9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

1/1

8/1

7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

c) Názov študijného odboru, v ktorom majú pôsobiť: ekonómia a manažment
d) Počet uchádzačov: 1

III. Výberové konanie na 1 funkčné miesto VŠ učiteľa – docenta na Ústav európskych
štúdií a medzinárodných vzťahov
e) Zoznam členov výberovej komisie:

doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
prof. Ing. Emília Sičáková Beblavá, PhD.
doc. Marek Rybár, M.A., PhD.
doc. Arkadiusz Modrzejewski, PhD.
Mgr. Bibiana Wertlen (zástupkyňa študentov, bez hlasovacieho práva)
f)

Údaje vybraných uchádzačov a uchádzačiek:
Požiadavky

1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

Plnenie požiadaviek
Zuzana Maďarová
rod. Maďarová

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

Mgr., PhD., MA

3. rok narodenia,

1987

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

2017 – FSEV UK, Európske
štúdiá a politiky, št. odbor
Politické vedy

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

03/2018
–
trvá,
FSEV
výskumná
pracovníčka,
rozsah pedagogickej činnosti
6 hod./ semester
11/2015
–
12/2017
–
Európsky Inštitút pre rodovú
rovnosť, Vilnius – výskumná
rodová expertka
03/2005 – 11/2015 – Aspekt,
analytička
Politické
vedy,
politická
sociológia, rodové štúdiá,
feministické
štúdiá,
populizmus
15
1x A+/5xA

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,

7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

15 vedeckých výstupov
z toho: 1x A+/2x A
(aspoň 1 za posledných 5 rokov)

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,

20
z toho: 15 registrovaných
(aspoň 5 za posledných 5 rokov)

39
z toho: 30
(26)

9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

Neaplikuje sa

Neaplikuje sa

Požiadavky
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

Plnenie požiadaviek
Maksym Khylko

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

PhD.

3. rok narodenia,

1979

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

2004 − Univerzita Tarasa
Ševčenka v Kyjeve, Ukrajina,
postgraduálne
štúdium
(PhD) politické vedy

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

2020-2022
Národná
akadémia vied Ukrajiny,
vedúci výskumný pracovník,
vedúci
informačného
a
analytického oddelenia
2013-2018
Národná
univerzita Tarasa Ševčenka v
Kyjeve, Inštitút žurnalistiky,
vedúci výskumný pracovník,
výučba kurzov v rozsahu 610 hodín/semester
2013-2016 - Diplomatická
akadémia
Ukrajiny
pri
Ministerstve zahraničných
vecí Ukrajiny, Inštitút pre
výskum zahraničnej politiky,
výskumný pracovník, výučba
kurzov
v rozsahu
6-10
hodín/semester

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,

7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

15 vedeckých výstupov
z toho: 1x A+/2x A
(aspoň 1 za posledných 5 rokov)

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,

20
z toho: 15 registrovaných
(aspoň 5 za posledných 5 rokov)

9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

Neaplikuje sa

2005-2007
Národná
univerzita Tarasa Ševčenka v
Kyjeve, Inštitút žurnalistiky,
výskumný pracovník, výučba
kurzov
v rozsahu
6-10
hodín/semester
2005-2007
Národná
univerzita Tarasa Ševčenka v
Kyjeve, Inštitút žurnalistiky,
mladší výskumný pracovník
Politické
vedy,
medzinárodné
vzťahy,
bezpečnostné
štúdiá
a regionálne štúdiá
3 články v časopisoch indexovaných
v databázach WoS a SCOPUS
46 článkov v ďalších vedeckých
časopisoch
17 výstupov – konferenčných článkov
11 kapitol v monografiách a
monografie
92
Z toho: 16 registrovaných (16)

Neaplikuje sa

g) Názov študijného odboru, v ktorom majú pôsobiť: politické vedy
h) Počet uchádzačov: 2 (3 pôvodne, 1 zrušená prihláška)

IV. Výberové konanie na 4 funkčné miesto VŠ učiteľa – docenta na Ústav mediamatiky
a) Zoznam členov výberovej komisie:

prof. Milan Konvit, PhD.
doc. PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
doc. PhDr. Richard Papík, PhD.
Mgr. Bibiana Wertlen (zástupkyňa študentov, bez hlasovacieho práva)
b) Údaje vybraných uchádzačov a uchádzačiek:
Požiadavky
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

Plnenie požiadaviek
Eva Capková
rod. Bieliková

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

RNDr., PhD.

3. rok narodenia,

1969

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

2014 (PhD.), UK v Bratislave,
Filozofická fakulta, katedra
knižničnej
a informačnej
vedy

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

09/2017 – trvá, FSEV UK
Odborná asistentka, rozsah
pedagogickej činnosti 12
hod./ semester
2009
–
2017
Žilinská
univerzita, FHV, Katedra
mediamatiky a kultúrneho
dedičstva,
odborná
asistentka
1998
–
2009
Žilinská
univerzita, FPV, Katedra
algebry,
geometrie
a didaktiky
matematiky,
Odborná asistentka
1993
–
1998
Žilinská
univerzita
v Žiline,
SF,
Katedra
matematiky,
Odborná asistentka

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,

7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,
9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

1 monografia alebo VŠ
učebnica
15 vedeckých publikácií (z
toho 2 v zahraničí)
1 učebný text (al. 10
pedagogických publikácií)
20
(z toho 5 zahraničných)
Neaplikuje sa

Požiadavky
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

štatistické
analýzy
a vizualizácia dát, datatiming
a vyhľadávanie
informácií,
analytická,
deskriptívna
a počítačová geometria
1
28
(6 v zahraničí)
1
23
(z toho 15 zahraničných; 10
registrovaných)
Neaplikuje sa

Plnenie požiadaviek
Galina Jasečková

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

doc., PhD.

3. rok narodenia,

1955

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

1986 (PhD.), Akadémia vied
ZSSR
v Moskve,
matematicko-fyzikálne vedy
1999 (doc.), Lomonosovova
štátna univerzita v Moskve,
matematika
02/2017 – trvá, FSEV UK,
Ústav
mediamatiky,
docentka,
pedagogická
činnosť
v rozsahu
10
hod./týždeň
2011-2017
Žilinská
univerzita, FHV, Katedra
mediamatiky a kultúrneho
dedičstva, docentka

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,

7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,
9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

1 monografia alebo VŠ
učebnica
15 vedeckých publikácií (z
toho 2 v zahraničí)
1 učebný text (al. 10
pedagogických publikácií)
20
(z toho 5 zahraničných)
Neaplikuje sa

1999-2011
Žilinská
univerzita, FPV, Katedra
matematiky, docentka
1995-1999
Žilinská
univerzita,
FRI,
Katedra
matematických
metód,
odborná asistentka
1990-1995 Vysoká škola
dopravy a spojov v Žiline,
Fakulta
prevádzky
a ekonomiky
dopravy
a spojov,
Katedra
matematiky
1987-1990 VŠDaS Žilina,
samostatný
matematikanalytik
1984 – 1987 Akadémia vied
Moldavska,
Ústav
matematiky,
vedecká
pracovníčka
1980
–
1984
Ústav
plánovania
národného
hospodárstva
v Kišineve,
Moldavsko,
vedecká
pracovníčka
Matematika,
logika,
algoritmické
myslenie,
komunikácia, argumentácia,
rétorika
2 x monografia
21 (12 v zahraničí; 1x zahr.
karent, 1x domáci karent, 1x
index. publikácia)
4 učebnice
28
(16, 8 registrovaných)
2

Požiadavky
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

Plnenie požiadaviek
Pavol Parenička

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

doc. PaedDr., PhD.

3. rok narodenia,

1959

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

1995
(CSc./PhD.),
UK
v Bratislave,
Filozofická
fakulta: Katedra histórie
a archívnictva
2007
(IIa),
Slovenská
akadémia vied
2011
(doc.),
Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre,
št. odbor: kulturológia
02/2017 – trvá, FSEV UK,
Ústav mediamatiky, docent,
pedagogická
činnosť
v rozsahu 10 hod./týždeň
2011-2017
Žilinská
univerzita
v Žiline,
FHV,
Katedra
mediamatiky
a kultúrneho
dedičstva,
docent
2000 – 2013 Slovenská
národná knižnica v Martine,
vedecký pracovník (zástupca
riaditeľa, 2011-2012 riaditeľ)
2002-2010
Žilinská
univerzita
v Žiline,
FHV,
externý asistent: knižničné
a informačné štúdiá
1987
–
2000
Matica
Slovenská, Biografický ústav,
vedecký pracovník
1984
–
1987
Matica
Slovenská, Archív literatúry
a umenia
biografia,
ikonografia,
kulturológia,
literárna
história
24 (monografie a kapitoly) +

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,
7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

1 monografia alebo VŠ
učebnica

15 vedeckých publikácií (z
toho 2 v zahraničí)

89 (5 v zahraničí, 1
WoS/Scopus)

1 učebný text (al. 10
pedagogických publikácií)

2 VŠ učebnice + 23
pedagogických a odborných
publikácií
118
(27 zahraničných, 8
indexovaných)
Neaplikuje sa

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,

20
(z toho 5 zahraničných)

9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

Neaplikuje sa

Požiadavky
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

Plnenie požiadaviek
Lukáš Vartiak

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

Ing., PhD.

3. rok narodenia,

1989

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

2017
(PhD.)
Žilinská
univerzita v Žiline, Fakulta
prevádzky
a ekonomiky
dopravy
a strojov,
ekonomika
a manažment
podniku
2012-2014
doplňujúce
pedagogické
štúdium
v programe
Ekonomické
predmety, Žilinská univerzita
09/2020 – trvá, FSEV UK,
výskumný
pracovník,
pedagogická
činnosť
v rozsahu 10 hod./týždeň
07/2016 – 08/2020
OA
Žilina,
výučba
ekonometrických predmetov
v anglickom jazyku

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,

7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,
9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

1 monografia alebo VŠ
učebnica
15 vedeckých publikácií (z
toho 2 v zahraničí)
1 učebný text (al. 10
pedagogických publikácií)
20
(z toho 5 zahraničných)
Neaplikuje sa

Požiadavky
1. meno, priezvisko, rodné
priezvisko

10/2018 – trvá, Benefit
Consulting
s.r.o.
Žilina,
projektový manažér
2013-2014 OTP Banka Žilina,
univerzálny bankár
Ekonómia
a manažment,
sociálne
transformácie,
riadenie ľudských zdrojov,
manažment a marketing
1
34 (17 zahr., 2 WoS/Scopus)
3 učebnice, 1 VŠ skiptá
116
(103 zahraničných, 50
registrovaných)
Neaplikuje sa

Plnenie požiadaviek
Tomáš Tandlich

2.
akademické
tituly,
vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti,

doc. PhDr., PhD., PhD.

3. rok narodenia,

1972

4. údaje o vysokoškolskom PhD.
vzdelaní,
ďalšom
akademickom
raste
a
absolvovanom
ďalšom
vzdelávaní,

2000 (PhD.), UK v Bratislave,
Filozofická fakulta, slovenské
dejiny
2015 (doc.), UKF v Nitre,
Filozofická fakulta, história

5.
údaje
o
priebehu
zamestnaní
a
priebehu
pedagogickej činnosti,

02/2016 – trvá, UKF FF,
Katedra
histórie,
odbor
pôsobenia: história, docent

3 roky po PhD.
3 roky v rozsahu 50% odb.
asistenta (t.j. 6 hod./sem.)

09/2008 – 1/2016 UKF FF,
Katedra
histórie,
odbor
pôsobenia: história, odborný
asistent
08/1995
–
08/2008
Ministerstvo
vnútra
SR,
Štátny archív v Bratislave,
odborný radca – archivár
09/1993 – 06/1995 Slovenské
národné múzeum, Múzeum
židovskej kultúry, lektor
6. údaje o odbornom alebo o
umeleckom zameraní,
7. údaje
činnosti,

o

publikačnej

8. ohlasy na vedeckú alebo
umeleckú prácu,
9.
počet
doktorandov,
ktorým
je
alebo
bol
školiteľom s určením, koľkí z
nich
štúdium
ku
dňu
vyhotovenia
životopisu
riadne skončili.

história

1 monografia alebo VŠ
učebnica
15 vedeckých publikácií (z
toho 2 v zahraničí)
1 učebný text (al. 10
pedagogických publikácií)
20
(z toho 5 zahraničných)
Neaplikuje sa

9 monografií
43 (4)
2 učebnice, 2 VŠ skriptá
129
(49 zahraničných, 20
registrovaných WoS/Scopus)
Neaplikuje sa

c) Názov študijného odboru, v ktorom majú pôsobiť: mediálne a komunikačné štúdiá
d) Počet uchádzačov: 5

