Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Prerokované vo VR FSEV UK 3. 5. 2022
Schválené vo VR UK 6. 6. 2022
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Psychológia
Minimálne povinné požiadavky
1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov
Doba vykonávania pedagogickej činnosti:
Vysokoškolská učebnica
alebo
učebný text alebo skriptá alebo kapitoly v nich rozsah
autorských hárkov (uvádza sa autorský podiel uchádzača):

Požadované minimálne hodnoty
Doc.
Prof.
3 roky po PhD.
3 roky po doc.
1x
vysokoškolská
3 AH1
učebnica alebo 2x
učebný textalebo
skriptum (aj
kapitoly)

6 AH2
Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača:
2. Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká činnosť*)
Vedecké výstupy, z toho výstupy v kategóriách A+; A a A-:

3. Ohlasy na publikačné alebo umelecké výstupy*)
Ohlasy spoluz toho:
Ohlasy registrované vo WoS, SCOPUS, prípadne inej
relevantnej medzinárodnej databáze podľa špecifík odboru
4. Vedecká škola
Výchova doktorandov:
(skončený/po dizertačnej skúške):
Účastník/vedúci výskumného alebo umeleckého projektu
alebo iného vedeckého alebo umeleckého tímu podľa

špecifík odboru
5. Ďalšie špecifické kritéria**)

15
z toho: 1x A+/2x A
(1)

35
z toho: 2x A+/ 4xA / 6
x A(2)

20
z toho: 15
(5)

70
z toho: 30
(10)

-

2

Zodpovedný riešiteľ/
Riešiteľ/člen
spoluriešiteľ
riešiteľského
výskumného
alebo
kolektívu
vedeckého
projektu
výskumného alebo
vedeckého projektu
Najmenej 1/5
zahraničných citácií
z celkového počtu

Najmenej 1/5
zahraničných citácií
z celkového počtu

*) V zátvorke uviesť počty za posledných 5 rokov
**) Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt s ohľadom na špecifiká odboru HaI konania.
Fakultatívna časť:

1

Vysokoškolská učebnica alebo učebný text alebo skriptá alebo kapitoly v nich, rozsah autorských hárkov (autorský podiel
uchádzača) alebo publikácie, ktoré sa preukázateľne používajú pri výkone pedagogickej činnosti, v rozsahu najviac 3 publikácií
v sumárnom vyjadrení požadovaného rozsahu (tieto sa nemôžu použiť na preukazovanie plnenia kritérií v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti)
2 Vysokoškolská učebnica alebo učebný text alebo skriptá alebo kapitoly v nich, rozsah autorských hárkov (autorský podiel
uchádzača) alebo publikácie, ktoré sa preukázateľne používajú pri výkone pedagogickej činnosti, v rozsahu najviac 6 publikácií
v sumárnom vyjadrení požadovaného rozsahu (tieto sa nemôžu použiť na preukazovanie plnenia kritérií v oblasti
vedeckovýskumnej činnosti)

Definícia kategórii vedeckých publikácii podľa špecifík odboru alebo skupiny odborov4:
A+
1) Vedecké monografie vydané v renomovaných zahraničných vydavateľstvách vo svetovom
jazyku
2) indexovaná publikácia (pričom rozhodujúcim je najmä autorský prínos, kvartil Q1,2 WoS,
impact-factor)
A

1)
2)
3)

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (pôvodne ABC)
indexovaná publikácia (pričom rozhodujúcim je najmä autorský prínos, kvartil Q 3, 4 WoS, v AJ)
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých monografiách (rozhodujúcim
kritériom je výskumný dizajn, prvý autor)

A-

1)
2)

Vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve,
Vedecké monografie vydané v renomovaných zahraničných vydavateľstvách v slovenskom
jazyku
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ( rozhodujúcim kritériom je vlastný
výskumný dizajn, prvý autor)
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (vo svetovom jazyku)
Publikované recenzované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých monografiách a publikáciách (vo
svetovom jazyku)
indexovaná publikácia (Q5, emerging sources WoS)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
B

1)

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (slovenskom
jazyku)
2) Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich
vydavateľstvách
3) Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (v slovenskom jazyku)
4) Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
5) Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

4 Pokiaľ nebudú definované kategórie vedeckých publikácií podľa uvedenej tabuľky, bude mu musieť byť každý výstup
zaradený do kategórie individuálne z kvalitatívneho posúdenia obsahu vedeckých výstupov, nie z formalistického
a scientometrického posúdenia.

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied 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

