Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor
na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Prerokované vo VR FaF UK 22. 3. 2022
Schválené vo VR UK 6. 6. 2022
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Farmakológia
Minimálne povinné požiadavky
1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov
Vzdelávacia činnosť v rozsahu:
Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača:
Záverečné práce oponované uchádzačom:
Vysokoškolská učebnica
alebo
učebný text, skriptá
(uvádza sa autorský podiel uchádzača)
2. Vedeckovýskumná činnosť*)
Výstupy v kategóriách A+, A, A-, B:
z tohto počtu výstupy v kategóriách A+, A:
z tohto počtu výstupy v kategóriách A+, A kde je uchádzač
prvý, korešpondujúci alebo senior autor:
3. Ohlasy na publikačné výstupy
Ohlasy registrované vo WoS alebo SCOPUS:
Hirschov index:
4. Vedecká škola
Výchova doktorandov **)
Účastník/vedúci výskumného projektu
*) V zátvorke sú počty za posledných 6 rokov.
**) Stačí jeden skončený a jeden po dizertačnej skúške.

Požadované minimálne hodnoty
Doc.

Prof.

3 roky po PhD.
3 (*)
3 (*)
1 (3 AH)

3 roky po doc.
6 (*)
6 (*)
1 (3 AH)

1 (3 AH)

2 (3 AH)

20 (*)
5 (*)

50 (*)
20 (*)

3 (*)

10 (*)

25 (*)
4

100 (*)
8

--1/0 (*)

1/1
2/0 (*)

Kategorizácia výstupov:
A+

publikácia v časopise Q1 alebo Q2

A

publikácia v časopise Q3 a

A-

publikácia v časopise Q4

B

ostatné publikácie vo WOS alebo SCOPUS; kapitoly v recenzovaných vedeckých
monografiách alebo vedecké články v recenzovaných zborníkoch vydaných v
zahraničných a domácich vydavateľstvách

Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa Journal Citation Report (WoS).
a
Pre publikácie nezaradené do kvartilov je v kategórii A ekvivalentom hodnota journal impact
factor ≥ 1,000 (podľa JCR).

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Farmaceutickej
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

