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KRITÉRIÁ TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE
NA VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ZÍSKANIA
VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU „DOCENT“
A KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ZÍSKANIA
VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU „PROFESOR“

Pôsobnosť: Technická univerzita vo Zvolene
Účinnosť:
14.12.2017

KRITÉRIÁ DREVÁRSKEJ FAKULTY TU VO ZVOLENE
NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A PROFESOR
Kritériá pre habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov platné pre študijné odbory
5.2.43 Technológia spracovania dreva, 5.2.44 Štruktúra a vlastnosti dreva, 5.2.45 Konštrukcie
a procesy výroby drevárskych výrobkov, 8.3.6 Záchranné služby uskutočňované na Drevárskej
fakulte TU vo Zvolene, prerokované vo Vedeckej a umeleckej rade DF dňa 09.11.2017 a vo
Vedeckej rade Technickej univerzity vo Zvolene dňa 14.12.2017.
A: Pedagogická činnosť
prax v rokoch a)
skriptá a učebné texty (BCI) b,c)
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) b,c)
výchova bakalárov/diplomantov – úspešne obhájených d)
výchova doktorandov – vyškolených
výchova doktorandov – po dizertačnej skúške d)
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Vysvetlivky:
a - pedagogická činnosť vysokoškolského učiteľa od získania titulu v treťom stupni štúdia (v prípade žiadosti
o habilitačné konanie) a od získania titulu docent (v prípade žiadosti o konanie na vymenovanie profesora)
v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času
b - autorstvo, resp. spoluautorstvo s minimálnym spoluautorským podielom 3 AH pre každú publikáciu
c - vysokoškolskú učebnicu je možné nahradiť 2 skriptami a učebnými textami; skriptá a učebné texty je možné nahradiť
učebnicou s rovnakými požiadavkami ako v písmene b)
d - výchovu bakalárov je možné nahradiť výchovou diplomantov a výchovu doktorandov po dizertačnej skúške je možné
nahradiť výchovou vyškolených doktorandov

B: Publikačná činnosť e
Vedecké monografie (AAA, AAB) f
Štúdie charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB) f
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) f
Vedecké práce v časopisoch evidovaných v databázach WOS, CC alebo
SCOPUS (ADC, ADD, ADM, ADN)
Realizovaný patent, zverejnená patentová prihláška alebo udelený patent resp.
zapísaný úžitkový vzor alebo dizajn (AGJ) h
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Vysvetlivky:
e - minimálne dva výstupy uchádzača na habilitovanie za docenta a minimálne štyri výstupy uchádzača na vymenovanie
za profesora z uvedených kritérií musia byť vedecké monografie alebo kapitoly vo vedeckých monografiách vydané
v svetovom jazyku v renomovaných vydavateľstvách (podľa CREPČ); alebo vedecké práce v časopisoch
evidovaných v databázach WOS, CC alebo SCOPUS s IF ≥ 0,39 (pre odbor Záchranné služby IF ≥ 0,14); alebo
realizované patenty, zverejnené patentové prihlášky alebo udelené patenty resp. zapísané úžitkové vzory
f - autorstvo, resp. spoluautorstvo s minimálnym súčtom spoluautorských podielov 3 AH
g - minimálne tretina požadovaných výstupov musia byť vedecké práce v kategórii ADC, ADD, ADM, ADN; a minimálne
v tretine výstupov musí byť uchádzač uvedený ako prvý autor
h - zverejnené v úradných vestníkoch príslušných patentových alebo im podobných úradov

C: Citácie
v publikáciách registrovaných vo Web of Science a SCOPUS i
v publikáciách neregistrovaných vo Web of Science a SCOPUS i,j
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Vysvetlivky:
i - nie je možné evidovať tzv. autocitácie a semicitácie
j - citácie nižšie zaradené môžu byť nahradené citáciami vyššie zaradenými

D: Vedecko-výskumná činnosť
vedúci vedecko-výskumného projektu (VEGA, APVV, medzinárodný vedeckovýskumný projekt, projekt zo štrukturálnych fondov, iný vedecko-výskumný
projekt) k

Vysvetlivky:
k - vykonávanie funkcie zástupcu zodpovedného riešiteľa vedecko-výskumného projektu a zodpovedného riešiteľa
aktivity vedecko-výskumného projektu zo štrukturálnych fondov sa zohľadní hodnotou 0,5
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