Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor
na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave
Prerokované vo VR EBF UK dňa 27.05.2022 a Rade pre kvalitu EBF UK dňa 27.5.2022
Schválené vo VR UK dňa 6.6.2022
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Evanjelická teológia
Minimálne povinné požiadavky
1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov
a) Vzdelávacia činnosť v rozsahu:
b) Vysokoškolská učebnica1:
c) Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača 2:
2. Vedecko-výskumná činnosť
Výstupy v kategóriách A+, A, A-:
z toho
výstupy v kategóriách A+ a A:
3. Ohlasy na publikačné výstupy
Ohlasy:
z toho
registrované v medzinárodnej databáze alebo v špecifickej
medzinárodnej databáze v príslušnom odbore teológia:
4. Vedecká škola
a) Skončený doktorand/doktorand po dizertačnej skúške 3:
b) Hlavný riešiteľ/spoluriešiteľ výskumného projektu:
5. Ďalšie špecifické kritériá
a) Habilitačná práca4:
b) Monografia5:
c) Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí6:
d) Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 7:
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Ekvivalentnou náhradou za vysokoškolskú učebnicu je učebný text, kapitoly, skriptá alebo odborné príspevky (Kategorizácia výstupov, ods. 5, kategória B), ktorých celkový minimálny rozsah tvorí pri habilitačnom konaní 3 AH a pri inauguračnom konaní 6 AH.
Kritériá zodpovedajúce spojeným študijným programom katolícka teológia a evanjelická teológia.
Formovanie vedeckej školy uchádzača za profesora sa dokladuje vyškolením najmenej jedného absolventa
PhD. štúdia v príslušnom odbore a školením najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej
skúšky v príslušnom odbore.
Habilitačná práca môže byť predložená ako monografia alebo ako kumulatívna habilitačná práca pozostávajúca minimálne z 5 vedeckých publikovaných príspevkov kategórie A+, A, A- celkového minimálneho rozsahu 3 AH. Kumulatívna habilitačná práca predstavuje ucelené vedecké dielo v príslušnom odbore, ktorého
súčasťou je okrem úvodu aj zhrnutie poznatkov, pričom hodnota výskumnej činnosti a nadobudnuté výsledky zodpovedajú kvalitatívnemu rozsahu výskumu a výsledkov monografie.
Výstup (príspevok) v kategórií A+, A, A-.
Domácim vedeckým podujatím sa rozumie na účely tohto predpisu spravidla vedecké sympózium, vedecká
konferencia, ktoré môžu mať medzinárodný charakter, a sú organizované na území Slovenskej republiky.
Zahraničným vedeckým podujatím sa rozumie na účely tohto predpisu spravidla vedecké sympózium, vedecká konferencia, ktoré sú organizované mimo územia Slovenskej republiky.
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Zaradenie výstupov vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej tvorivej činnosti do špičkovej
(kategória A+) a významnej (kategória A) medzinárodnej úrovne sa na jednej strane zakladá na
medzinárodných vedeckých databázach Web of Science (CCC, AHCI) a Scopus, na druhej
strane zároveň aj na špecifických renomovaných a etablovaných medzinárodných vedeckých
bibliografických databázach, ktorými sú v príslušnom odbore teológia (v abecednom poradí):
ATLA – Religion Database (Atla RDB), Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI, Dánsko),
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Index Copernicus (IC, Poľsko), International Bibliography of Theology and Religious Studies (Index Theologicus, Nemecko), Julkaisufoorumi (JUFO, Fínsko), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD, Nórsko).
Pod všeobecným pojmom „príspevok“ v ods. 3 až 6 sa na účely tohto predpisu zaraďujú nasledujúce kategórie výstupov publikačnej činnosti (v abecednom poradí): antológia, článok v antológii, článok v časopise, článok v zborníku, dizertačná práca, exegetické komentáre, exegetické preklady, kapitola v monografii, monografia, zborník.
Výstup tvorivej činnosti sa zaradí do kategórie A+ (špičková medzinárodná úroveň), ak:
a) príspevok bol publikovaný v svetovom jazyku8 v zahraničnom špecializovanom a prestížnom vedeckom časopise alebo vydavateľstve, ktoré sú registrované v medzinárodnej databáze (WoS [CCC, AHCI], Scopus) alebo v špecifickej medzinárodnej databáze v príslušnom odbore teológia (Atla RDB, BFI, ERIH PLUS, IC, Index Theologicus, JUFO, NSD),
b) príspevok bol predmetom anonymného a nezávislého peer-review zohľadňujúceho medzinárodné etické a vedecké štandardy hodnotenia kvality, pričom počas prebiehajúceho
publikačného procesu autor nezdieľal totožnú akademickú inštitúciu (fakulta, katedra
etc.) s recenzentami hodnoteného príspevku,
c) je publikovaný v zahraničnom vedeckom časopise v zmysle ods. 3 písm. a), v ktorom nie
sú spravidla vo výraznej miere zverejňované prehľadové články,
d) je publikovaný v zahraničnom vedeckom časopise v zmysle ods. 3 písm. a), ktorý výlučne
pokrýva výskum v príslušnom odbore,
e) zahraničný vedecký časopis alebo vydavateľstvo má v čase zverejnenia príspevku registrované a platné ISSN alebo ISBN,
f) redakčná rada pozostáva z medzinárodne akceptovaných a vedúcich špecialistov v príslušnom odbore,
g) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z členov rovnakého akademického
pracoviska (fakulta), ako samotný autor príspevku,
h) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z národných špecialistov9,
i) originalita a autorstvo prezentovanej kvality publikovaného výskumu sú v súlade s Etickým kódexom UK a publikačnými zásadami vo vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo
inej tvorivej činnosti, ktoré vylučujú publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách vyvolávajúcich závažnú pochybnosť vedeckej kvality, alebo sú podozrivé z účelového (predátorského) konania,
j) predstavuje zásadný prínos k rozvoju príslušnej vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo
inej tvorivej činnosti v globálnom kontexte na úrovni najvyšších medzinárodných vedeckých štandardov.
Výstup tvorivej činnosti sa zaradí do kategórie A (významná medzinárodná úroveň), ak:
a) príspevok bol publikovaný v svetovom jazyku v domácom špecializovanom vedeckom
časopise alebo vydavateľstve, ktoré sú registrované v medzinárodnej databáze (WoS
Na účely tohto predpisu sa „svetovým jazykom“ v príslušnom odbore teológia rozumie (v abecednom poradí): anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk.
Na účely tohto predpisu sa „národným špecialistom“ v príslušnom odbore teológia, za účelom zvyšovania
internacionalizácie akademického prostredia, rozumie: štátny občan Slovenskej republiky.
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[CCC, AHCI], Scopus) alebo v špecifickej medzinárodnej databáze v príslušnom odbore
teológia (Atla RDB, BFI, ERIH PLUS, IC, Index Theologicus, JUFO, NSD),
—príspevok bol publikovaný v národnom jazyku10 v domácom alebo zahraničnom špecializovanom vedeckom časopise alebo vydavateľstve, ktoré sú registrované v medzinárodnej databáze (WoS [CCC, AHCI], Scopus) alebo v špecifickej medzinárodnej databáze
v príslušnom odbore teológia (Atla RDB, BFI, ERIH PLUS, IC, Index Theologicus, JUFO,
NSD);
—príspevok bol publikovaný v inom jazyku ako národnom alebo svetovom jazyku v špecializovanom vedeckom časopise alebo vydavateľstve, ktoré sú registrované v medzinárodnej databáze (WoS [CCC, AHCI], Scopus) alebo v špecifickej medzinárodnej databáze
v príslušnom odbore teológia (Atla RDB, BFI, ERIH PLUS, IC, Index Theologicus, JUFO,
NSD),
b) príspevok bol predmetom anonymného a nezávislého peer-review zohľadňujúceho medzinárodné etické a vedecké štandardy hodnotenia kvality, pričom počas prebiehajúceho
publikačného procesu autor nezdieľal totožnú akademickú inštitúciu (fakulta, katedra
etc.) s recenzentami hodnoteného príspevku,
c) je publikovaný vo vedeckom časopise v zmysle ods. 4 písm. a), v ktorom nie sú spravidla
vo výraznej miere zverejňované prehľadové články,
d) je publikovaný vo vedeckom časopise v zmysle ods. 4 písm. a), ktorý výlučne pokrýva výskum v príslušnom odbore,
e) vedecký časopis alebo vydavateľstvo má v čase zverejnenia príspevku registrované
a platné ISSN alebo ISBN,
f) redakčná rada pozostáva z popredných špecialistov v príslušnom odbore,
g) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z členov rovnakého akademického
pracoviska (fakulta), ako samotný autor príspevku,
h) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z národných špecialistov,
i) originalita a autorstvo prezentovanej kvality publikovaného výskumu sú v súlade s Etickým kódexom UK a publikačnými zásadami vo vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo
inej tvorivej činnosti, ktoré vylučujú publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách vyvolávajúcich závažnú pochybnosť vedeckej kvality, alebo sú podozrivé z účelového (predátorského) konania,
j) predstavuje významný prínos k rozvoju príslušnej vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo
inej tvorivej činnosti predovšetkým v medzinárodnom kontexte na úrovni vysokých medzinárodných vedeckých štandardov.
Výstup tvorivej činnosti sa zaradí do kategórie A- (medzinárodne uznávaná úroveň), ak:
a) príspevok bol publikovaný v špecializovanom vedeckom časopise alebo vydavateľstve,
ktoré nie sú registrované v medzinárodnej databáze alebo v špecifickej medzinárodnej
databáze v príslušnom odbore teológia,
b) príspevok bol predmetom anonymného a nezávislého peer-review zohľadňujúceho medzinárodné etické a vedecké štandardy hodnotenia kvality, pričom počas prebiehajúceho
publikačného procesu autor nezdieľal totožnú akademickú inštitúciu (fakulta, katedra
etc.) s recenzentami hodnoteného príspevku,
c) je publikovaný vo vedeckom časopise v zmysle ods. 5 písm. a), v ktorom nie sú spravidla
vo výraznej miere zverejňované prehľadové články,
d) je publikovaný vo vedeckom časopise v zmysle ods. 5 písm. a), ktorý výlučne pokrýva výskum v príslušnom odbore,
e) vedecký časopis alebo vydavateľstvo má v čase zverejnenia príspevku registrované
a platné ISSN alebo ISBN,
Na účely tohto predpisu sa „národným jazykom“ v príslušnom odbore teológia, za účelom ochrany a podpory jazykových práv národnostných menšín, rozumie: slovenský jazyk (štátny jazyk) a jazyky oficiálnych
národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
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f) redakčná rada pozostáva zo špecialistov v príslušnom odbore,
g) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z členov rovnakého akademického
pracoviska (fakulta), ako samotný autor príspevku,
h) originalita a autorstvo prezentovanej kvality publikovaného výskumu sú v súlade s Etickým kódexom UK a publikačnými zásadami vo vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo
inej tvorivej činnosti, ktoré vylučujú publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách vyvolávajúcich závažnú pochybnosť vedeckej kvality, alebo sú podozrivé z účelového (predátorského) konania,
i) predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej
tvorivej činnosti predovšetkým v národnom kontexte na úrovni medzinárodných vedeckých štandardov.
Výstup tvorivej činnosti sa zaradí do kategórie B (národne uznávaná úroveň), ak:
a) príspevok bol publikovaný v odbornom časopise alebo vydavateľstve,
b) príspevok bol predmetom anonymného a nezávislého peer-review zohľadňujúceho
etické a odborné štandardy hodnotenia kvality, pričom počas prebiehajúceho publikačného procesu autor nezdieľal totožnú akademickú inštitúciu (univerzita, fakulta, katedra
etc.) s recenzentami hodnoteného príspevku,
c) odborný časopis alebo vydavateľstvo má v čase zverejnenia príspevku registrované
a platné ISSN alebo ISBN,
d) redakčná rada pozostáva z odborníkov v príslušnom odbore,
e) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z členov rovnakého akademického
pracoviska (fakulta), ako samotný autor príspevku,
f) originalita a autorstvo prezentovanej kvality publikovaného výskumu sú v súlade s Etickým kódexom UK a publikačnými zásadami vo vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo
inej tvorivej činnosti, ktoré vylučujú publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách vyvolávajúcich závažnú pochybnosť odbornej a vedeckej kvality, alebo sú podozrivé z účelového (predátorského) konania,
g) predstavuje odborný prínos v národnom kontexte.
Výstup tvorivej činnosti sa zaradí do kategórie C, ak sa nezaradí do žiadnej z kategórií A+, A, Aalebo B.

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade UK a účinnosť dňom 1. septembra 2022.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
predseda VR UK

