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Osnova opisu odboru habilitačného konania a inauguračného konania 

1.Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy:  Univerzita  Komenského v Bratislave 

Sídlo vysokej školy:  Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865 

Názov fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied  

Sídlo fakulty: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava  

 
Názov odboru habilitačného a inauguračného Konania: Politické vedy  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:           2016-22164/39866:2-15A0 

                                                                Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO 

obsahované vymedzenie:  

Politické vedy zahŕňajú systematické teoretické poznatky o moci, politike, politickom systéme, politických 

inštitúciách, politickom správaní, politických teóriách, dejinách politického myslenia, politických ideológiách, 

komparatívnej politológii, medzinárodných vzťahoch, vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti, geopolitike, 

európskej integrácii, verejnej politike a verejnej správe a zároveň obsahuje aj znalosti výskumných metód 

a techník. Okrem toho obsahjú poznatky o implementácii politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v 

meniacich sa politických, ekonomických, bezpečnostných, mediálnych a kultúrnych podmienkach 

medzinárodných vzťahov. Zahŕňajú aj poznatky o fungovaní politiky na jednotlivých (lokálnej, regionálnej, 

národnej a medzinárodnej) úrovniach, ako aj o vývoji a interakciách štátnych a neštátnych aktérov, ktorých účinky 

prekračujú hranice štátov a ovplyvňujú politické, bezpečnostné, ekonomické, kultúrne a iné vzťahy v jednotlivých 

častiach sveta. Politické vedy ako odbor HaIK  nadväzujú na študijné programy politológia, medzinárodné vzťahy, 

medzinárodné právo, politická sociológia, verejná politika a verejná správa, behaviorálne spoločenské vedy a to 

aj interdisciplinárne. 

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.) 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Politické vedy 

(nahrádza predošlé odbory: medzinárodné vzťahy, politológia, verejná politika a verejná správa )   

V rámci študijného odboru Psychológia má FSEV akreditované tieto študijné programy 3. stupňa: 

Európske štúdiá a politiky  

 

2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania 

osoby zodpovedné za HIK: 

Prof. Ing. Emília Beblavá, PhD.  

Prof. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.  

Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.  

Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.  

Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.  

 

Link na zloženie vedeckej rady: 

Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/  

Vedecká rada fakulty: https://fses.uniba.sk/o-fakulte/vedecka-rada/  

 

Sprístupnenie výstupov tvorivých činností 

Prof. Ing. Emília Beblavá, PhD.  

Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk  

Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive  

Prof. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.  

Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk  

Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive  

Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.  

Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk  

https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
http://www.fses.uniba.sk/
http://www.fses.uniba.sk/
http://www.fses.uniba.sk/
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Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive  

Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.  

Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk  

Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive  

Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.  

Odkaz na VUPCH: doplniť z repozitára AIS po zverejnení na www.fses.uniba.sk  

Odkaz na VTC: zdieľané na onedrive  

 

Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent 

Odkaz na aktuálne kritériá:  

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_

a_profesor.pdf 

Po schválení vo VR UK budú dodané konkrétne kritéria. 

 

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti: 

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf 

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od  

1.4.2014: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Fakulta_socialnych_a_ekonomickych_vied/Kriteria_F

SEV_2016.pdf 

 

4. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor 

Odkaz na aktuálne kritériá:  

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_

a_profesor.pdf 

Po schválení vo VR UK budú dodané konkrétne kritéria. 

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti: 

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf 

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 

1.4.2014 do 31.8.2022: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Fakulta_socialnych_a_ekonomickych_vied/Kriteria_F

SEV_2016.pdf 

 

5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania 

Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť: 

Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk) 

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a 

vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK 

v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf 
 

6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022: 

Inauguračné konania: 

Doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.,  https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-

konania/vymenuvacie-konania-2017/, vymenovanie za profesorku 4.12.2017  

 

http://www.fses.uniba.sk/
http://www.fses.uniba.sk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Fakulta_socialnych_a_ekonomickych_vied/Kriteria_FSEV_2016.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Fakulta_socialnych_a_ekonomickych_vied/Kriteria_FSEV_2016.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Fakulta_socialnych_a_ekonomickych_vied/Kriteria_FSEV_2016.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Fakulta_socialnych_a_ekonomickych_vied/Kriteria_FSEV_2016.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2017/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2017/
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Habilitačné konania: 

 

Mgr. Tomáš Profant, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-

konania/habilitacne-konania-2021/, Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

politológia s účinnosťou od 1.8.2021 

 

Andrew Ryder, PhD.,  https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-

konania/habilitacne-konania-2021/, Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

politológia s účinnosťou od 1.7.2021 

  

PhDr. Andrej Findor, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-

konania/habilitacne-konania-2018/, Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

politológia s účinnosťou od 1.4.2018  

 

7. Linky na prebiehajúce konania 

Inauguračné konania: 

Neprebieha žiadne konanie  

 

Habilitačné konania: 

Neprebieha žiadne konanie  

 

 

https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2021/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2021/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2021/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2021/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2018/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2018/

