Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Prerokované vo VR FiF UK 24. 2. 2022
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Odbory habilitačného a inauguračného konania: estetika, filozofia, knižnično-informačné štúdiá,
masmediálne štúdiá, muzikológia, politológia, psychológia, religionistika, slovanské jazyky
a literatúry, slovenské dejiny, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, teória literatúry a dejiny
konkrétnych národných literatúr, všeobecná jazykoveda, všeobecné dejiny

Minimálne povinné požiadavky
1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov
a) Vzdelávacia činnosť v rozsahu:
b) Vysokoškolská učebnica s rozsahom najmenej 3 AH
alebo
učebné texty, skriptá, prehľadové, odborné, vedecké
práce s preukázaným pedagogickým využitím alebo časti
v nich (v zátvorke sa uvádza minimálny celkový autorský
podiel):
c) Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača:
2. Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká činnosť b)
Výstupy v kategóriách A+, A, A- spolu:
z toho
výstupy v kategóriách A+ a A:
3. Ohlasy na publikačné alebo umelecké výstupy b)
Ohlasy spolu:
z toho
ohlasy registrované vo WoS, Scopus:
4. Vedecká škola
a) Výchova doktorandov spolu:
z toho
skončený / po dizertačnej skúške:
b) Účastník / vedúci výskumného projektu: c)
z toho
už úspešne skončené projekty (ostatné môžu prebiehať):
5.
a)
b)
c)

Ďalšie špecifické kritériá odboru
Vedecká monografia s rozsahom najmenej 6 AH:
Ďalší vedecký výstup s rozsahom najmenej 3 AH:
Vedecké výstupy spolu (vrátane výstupov v ods. 2):
z toho
v štandardnom jazyku pre medzinárodnú komunikáciu: f)
d) Odborné a pedagogické výstupy (bez výstupov v ods. 1
písm. b)): g)
e) Aktívna účasť na medzinárodnom vedeckom podujatí:
f) H-index: h)
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V prípade častí v skriptách, učebných textoch, iných prehľadových, odborných alebo vedeckých prácach sa
vyžadujú časti najmenej v dvoch skriptách, učebných textoch, iných prehľadových, odborných alebo
vedeckých prácach.
V zátvorke sa uvádzajú počty za ostatných 6 rokov. Táto doba sa predlžuje o obdobie, počas ktorého
uchádzač mal dlhodobo prerušený výkon pedagogickej a výskumnej činnosti z dôvodu materskej alebo
rodičovskej dovolenky, dlhodobej práceneschopnosti, pracovného voľna pre dlhodobú starostlivosť
o odkázanú osobu alebo z iného dôvodu hodného zreteľa.
Účasť v pozícii riešiteľa projektu sa môže nahradiť účasťou v pozícii vedúceho projektu. Započítavajú sa
najmä projekty APVV, VEGA, KEGA, projekty Európskej únie a iné medzinárodné výskumné projekty,
v ktorých sú granty udeľované na základe súťaže. Nezapočítavajú sa granty udeľované univerzitami alebo
fakultami na základe interných grantových schém. Nezapočítavajú sa neúspešne skončené projekty alebo
projekty, ktoré podľa hodnotenia nesplnili ciele.
Môže byť totožná s habilitačnou prácou. Ak má publikácia viac autorov, uchádzačov podiel musí mať rozsah
najmenej 3 AH.
Môže ísť o vedeckú monografiu s rozsahom najmenej 3 AH, ucelenú časť periodickej alebo neperiodickej
vedeckej publikácie s rozsahom najmenej 3 AH alebo vysokoškolskú učebnicu s rozsahom najmenej 3 AH, ak
sa nezapočítava do počtu podľa ods. 1 písm. b). Ak má publikácia viac autorov, uchádzačov podiel musí mať
rozsah najmenej 3 AH.
Štandardným jazykom pre medzinárodnú komunikáciu sa rozumie jazyk, v ktorom sa spravidla organizujú
medzinárodné vedecké podujatia v danej vednej oblasti a v ktorom sa uskutočňuje ďalšia komunikácia
v medzinárodnej vedeckej obci. Takýmito jazykmi sú angličtina, nemčina, francúzština a španielčina.
V prípade filologických odborov sa medzi ne zaraďuje aj jazyk, ktorý je predmetom danej filológie.
Tieto publikácie je možné nahradiť vedeckými prácami (nezapočítavajú sa publikované abstrakty), pričom
jednou vedeckou prácou sa nahrádzajú tri odborné alebo pedagogické práce. V prípade odborov
habilitačného a inauguračného konania priradených k študijnému odboru 11. Filológia sa odborný alebo
umelecký preklad s rozsahom najmenej 3 AH (preklad vedeckej monografie, odbornej publikácie, románu,
novely, súboru poviedok a pod.) započítava ako tri odborné alebo pedagogické publikácie.
Na základe registrovaných ohlasov v Evidencii publikačnej činnosti UK, v databáze inej vysokej školy alebo
v inej databáze s vylúčením autocitácií. H-index je potrebné preukázať na základe zoznamu citácií.

Kategorizácia výstupov
(1)

1
2

Vedecká publikácia dosahuje úroveň A+, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a) je citovaná najmenej päťkrát vo vedeckých publikáciách zaradených do WoS alebo Scopus
autormi, s ktorými jej autor nezdieľa pracovisko (katedru, ústav a pod.) v čase uverejnenia
citácie;
b) je citovaná autormi najmenej zo štyroch krajín (zohľadňujú sa krajiny pracovísk uvedené
v citujúcich prácach; v prípade citujúcej práce viacerých autorov z rôznych krajín sa
započítava len jedna krajina);
c) je citovaná autormi najmenej zo štyroch medzinárodne renomovaných akademických
inštitúcií (zohľadňujú sa akademické inštitúcie uvedené v citujúcich prácach; v prípade
citujúcej práce viacerých autorov z rôznych inštitúcií sa započítava len jedna inštitúcia);
d) ide o vedeckú monografiu s rozsahom najmenej 3 autorské hárky (ďalej len „AH“)
recenzovanú vo vedeckom časopise zaradenom do Science Citation Index Extended (SCIE),
Social Sciences Citation Index (SSCI) alebo Arts and Humanities Citation Index (AHCI) v roku
vydania recenzie;1
e) ide o citovaný vedecký článok uverejnený v publikácii zaradenej do SCIE, SSCI alebo AHCI
v roku jeho vydania; alebo
f) ide o publikovanú pozvanú prednášku na medzinárodnom vedeckom podujatí (kongrese,
konferencii, sympóziu a pod.), ktorú uchádzač predniesol ako „keynote speaker“;2 uchádzač

SCIE, SSCI a AHCI sú citačnými indexmi WoS.
„Keynote speaker“ je hlavný prednášajúci na vedeckom podujatí, ktorého prednáška je vyžiadaná, na pozvanie

2

dokladuje túto skutočnosť programom podujatia, pokiaľ nie je jednoznačne zjavná
z publikácie.
(2)

Vedecká publikácia dosahuje úroveň A, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a) je citovaná najmenej trikrát vo vedeckých publikáciách zaradených do WoS alebo Scopus
autormi, s ktorými jej autor nezdieľa pracovisko (katedru, ústav a pod.) v čase uverejnenia
citácie;
b) je citovaná autormi najmenej z troch krajín (zohľadňujú sa krajiny pracovísk uvedené
v citujúcich prácach; v prípade citujúcej práce viacerých autorov z rôznych krajín sa
započítava len jedna krajina)
c) je citovaná autormi najmenej z troch medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií
(zohľadňujú sa akademické inštitúcie uvedené v citujúcich prácach; v prípade citujúcej práce
viacerých autorov z rôznych inštitúcií sa započítava len jedna inštitúcia);
d) ide o vedeckú monografiu s rozsahom najmenej 3 AH recenzovanú vo vedeckom časopise
zaradenom do WoS alebo Scopus v roku vydania recenzie; alebo
e) ide o citovaný vedecký článok uverejnený v publikácii zaradenej do WoS alebo Scopus v roku
jeho vydania.

(3)

Vedecká publikácia dosahuje úroveň A-, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a) je citovaná vo vedeckej publikácii zaradenej do WoS alebo Scopus autorom, s ktorým jej
autor nezdieľa pracovisko (katedru, ústav a pod.) v čase uverejnenia citácie;
b) je citovaná autormi najmenej z dvoch krajín (zohľadňujú sa krajiny pracovísk uvedené
v citujúcich prácach; v prípade citujúcej práce viacerých autorov z rôznych krajín sa
započítava len jedna krajina)
c) je citovaná autormi najmenej z dvoch medzinárodne renomovaných akademických inštitúcií
(zohľadňujú sa akademické inštitúcie uvedené v citujúcich prácach; v prípade citujúcej práce
viacerých autorov z rôznych inštitúcií sa započítava len jedna inštitúcia);
d) ide o vedeckú monografiu s rozsahom najmenej 3 AH recenzovanú vo vedeckom časopise;
alebo
e) ide o vedecký článok uverejnený v publikácii zaradenej do WoS alebo Scopus v roku jeho
vydania.

(4)

Vedecká publikácia dosahuje úroveň B, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a) je citovaná autormi, s ktorými jej autor nezdieľa pracovisko (katedru, ústav a pod.) v čase
uverejnenia citácie; alebo
b) ide o vedeckú monografiu s rozsahom najmenej 3 AH.

(5)

Vedecká publikácia dosahuje úroveň C, ak nedosahuje úroveň A+, A, A- alebo B.

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Filozofickej
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
a je plenárna. Takáto prednáška má spravidla v programe vyhradený dlhší čas a počas jedného dňa vedeckého
podujatia spravidla zaznie najviac jedna alebo dve prednášky tohto druhu.
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