Príloha č. 1

KRITÉRIÁ na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“
na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Pri habilitačnom konaní na docenta a vymenúvacom konaní na profesora je potrebné komplexne hodnotiť
vedecko-pedagogický profil uchádzača a brať do úvahy celé jeho dielo v súlade so zákonom o vysokých
školách, vyhláškou MŠVVŠ SR o postupe získavania vedecko–pedagogických titulov docent a profesor
a vnútornými predpismi Žilinskej univerzity v Žiline a jej Fakulty bezpečnostného inžinierstva.
Pri hodnotení uchádzača je potrebné posudzovať nasledovné aktivity a kritériá :
Minimálne kritériá

Aktivita
A.

Pedagogická činnosť
1. Pedagogická činnosť

2. Vysokoškolské učebnice, odborné knižné publikácie a skriptá
3. Vedenie diplomových prác
B.

Vedeckovýskumná publikačná činnosť2
1. Vedecké monografie
2. Publikované pôvodné vedecké práce na domácich a
zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách
a v recenzovaných zborníkoch3
3. Pôvodné vedecké práce publikované v domácich
a zahraničných vedeckých časopisoch3

C.
1.
2.
3.
D.
1.
2.
3.
4.

Vedecká škola
Vedecká výchova doktorandov
Domáce výskumné projekty
Medzinárodné výskumné projekty
Ohlasy a ocenenia
Citácie v zahraničných publikáciách
Citácie v domácich publikáciách
Vedenie výskumných a vzdelávacích projektov
Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou

Habilitácia

Inaugurácia

min. 3 roky
od udelenia
titulu PhD.
2
10

min. 3 roky
od udelenia
titulu docent
31
20

10

1
15

10

15

2
-

1+1
4
2

10
10
5

20
20
2
15

1

aspoň jedna vysokoškolská učebnica

2

pre habilitačné (inauguračné) konanie celkový počet pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A podľa
oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby je minimálne dva (štyri).
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neprepočítaný počet
1

Vysvetlivky:
A. Pedagogická činnosť
a) Za splnenie kritéria pedagogická činnosť pre habilitačné konanie sa považuje vykonávanie pedagogickej
činnosti na vysokej škole počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania
tretieho stupňa v predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul docent alebo
v príbuznom študijnom odbore.
b) Za splnenie kritéria pedagogická činnosť pre inauguračné konanie sa považuje vykonávanie
pedagogickej činnosti na vysokej škole počas doby najmenej troch rokov od získania titulu docent
v predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor alebo v príbuznom študijnom
odbore.
c) Činnosti na plnenie kritéria pedagogická činnosť zahŕňajú najmä vedenie prednášok, seminárov
a cvičení, ako aj vedenie záverečných prác.
d) Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom
pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu minimálne polovice
ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia).
e) V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA sa vyžaduje, aby bol výkon činností
na plnenie kritéria pedagogická činnosť v adekvátnom rozsahu realizovaný vo vzťahu k FBI UNIZA.
Medzi takéto činnosti patrí najmä vedenie prednášok, seminárov a cvičení pre študentov FBI UNIZA,
vedenie a konzultácie záverečných prác študentov FBI UNIZA, autorstvo a spoluautorstvo odborných
knižných publikácií, skrípt alebo vysokoškolských učebníc vydaných v spolupráci s FBI UNIZA a podobne.
f)

Za odbornú knižnú publikáciu sa považuje odborné monotematické dielo v tlačenej alebo netlačenej
forme zamerané na určitú časť problematiky, ktoré nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej
spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. Podáva známe informácie, kumuluje,
syntetizuje, vysvetľuje, zovšeobecňuje známe poznatky z viacerých zdrojov. Neprezentuje primárne
dáta z vedeckého výskumu. Odborná knižná publikácia má príslušné vydavateľské údaje a pridelené
ISBN. V prípade, že publikácia nie je registrovaná v CREPČ4, autor preukazuje recenzné konanie. Za
autora odbornej knižnej publikácie pre účely plnenia kritérií možno považovať spoluautora s celkovým
podielom v rozsahu minimálne 3 AH5.

g) Za skriptum sa považuje učebný text určený pre vysokú školu, ktorý má spravidla dočasne nahradiť
chýbajúcu vysokoškolskú učebnicu. Skriptum prechádza oficiálnym publikačným procesom, spĺňa
kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponuje všetkými potrebnými náležitosťami formálnej
a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Skriptum má príslušné vydavateľské údaje
a pridelené ISBN. V prípade, že skriptum nie je registrované v CREPČ, autor preukazuje recenzné
konanie. Za autora skrípt pre účely plnenia kritérií možno považovať spoluautora s celkovým podielom
v rozsahu minimálne 3 AH.
h) Za vysokoškolskú učebnicu sa považuje učebný text, ktorý podáva systematický, výkladovo uspôsobený
prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe. Učebnica je pred vydaním
posudzovaná najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Vysokoškolská
učebnica má príslušné vydavateľské údaje a pridelené ISBN. V prípade, že učebnica nie je registrovaná
v CREPČ, autor preukazuje recenzné konanie. Za autora učebnice pre účely plnenia kritérií možno
považovať spoluautora s celkovým podielom v rozsahu minimálne 3 AH.
i)

Za splnenie kritéria pedagogická činnosť pre inauguračné konanie sa považuje, ak je uchádzač autorom
aspoň jednej vysokoškolskej učebnice.

j)

Plnenie jednotlivých kritérií nie je zastupiteľné.
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CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
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AH -Autorský hárok: 36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov), pri mapách
a grafických reprodukciách 2 300 cm2((AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm), video alebo audiovizuálny záznam
zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60 minút.
2

B. Vedeckovýskumná publikačná činnosť
a) Za vedeckú monografiu sa považuje pôvodná monotematická práca vedecko-objaviteľského
charakteru, kde autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky o danej téme
a obohacuje ich o nové originálne poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce.
Monografia je posudzovaná vedeckým redaktorom a najmenej dvomi odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikácii. Monografia bola publikovaná v náklade aspoň 100 exemplárov, má príslušné
vydavateľské údaje a pridelené ISBN. V prípade, že monografia nie je registrovaná v CREPČ, autor
preukazuje recenzné konanie. Za autora monografie pre účely plnenia kritérií možno považovať
spoluautora s celkovým podielom v rozsahu minimálne 3 AH. V prípade, že ide o kapitolu v monografii
(autorský podiel aspoň 1AH), je možné ju vykázať ako pôvodnú vedeckú prácu v časti B.3.
b) Za časopis sa považuje periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných týždenných až polročných
intervaloch, t. j. aspoň dvakrát ročne, obsahuje príspevky viacerých autorov a má vopred vymedzený
program i špecifické zameranie. Časopis má príslušné vydavateľské údaje a pridelené ISSN. V prípade,
že článok nie je registrovaný v CREPČ, autor preukazuje jeho recenzné konanie.
c) Za zborník sa považuje publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných,
vzájomne príbuzných textov. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) by mohli existovať samostatne.
Zborníky môžu byť konferenčné, nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné. Zborník má príslušné
vydavateľské údaje a pridelené ISBN, resp. ISBN a ISSN. V prípade, že článok nie je registrovaný v CREPČ,
autor preukazuje jeho recenzné konanie.
d) Za splnenie kritéria v rámci vedeckovýskumných a publikačných činností pre habilitačné konanie (časť
B) sa považuje, ak celkový neprepočítaný počet pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A
podľa oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby bude minimálne dva.
e) Za splnenie kritéria v rámci vedeckovýskumných a publikačných činností pre inauguračné konanie (časť
B) sa považuje, ak celkový neprepočítaný počet pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A6
podľa oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby bude minimálne štyri.
f)

Za splnenie kritéria v rámci vedeckovýskumných a publikačných činností – časti B.2 a B.3 pre habilitačné
a aj inauguračné konanie sa považuje, ak celkový počet pôvodných vedeckých prác na zahraničných
medzinárodných vedeckých konferenciách a v zahraničných vedeckých časopisoch bude (pre každú časť
B.2 a B.3 samostatne) tvoriť nadpolovičnú väčšinu zo stanoveného počtu publikovaných vedeckých
prác.

g) Vedecké práce publikované v jednom zdroji (platí aj pre periodicky sa opakujúce čísla, resp. ročníky
časopisov a zborníkov) sa na plnenie kritéria vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti uchádzačovi
započítavajú len v počte nepresahujúcom 1/3 počtu všetkých vykazovaných výstupov kategórii B.2
resp. B.3. Uvedené obmedzenie neplatí pre výstupy kategórie A.
h) V kategórii B.2 resp. B.3 sa vyžaduje priemerný prepočítaný autorský podiel najmenej 50 %
minimálnych kritérií.
i)

j)
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V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA sa vyžaduje, aby bol výkon činností na
plnenie kritéria vedeckovýskumná publikačná činnosť v adekvátnom rozsahu realizovaný vo vzťahu
k FBI UNIZA. Medzi takéto činnosti patrí najmä autorstvo a spoluautorstvo monografií a ich kapitol,
pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A publikovaných, resp. realizovaných v spolupráci FBI
UNIZA.
Plnenie jednotlivých kritérií nie je zastupiteľné.

Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej školy.
3

C. Vedecká škola
a) Za splnenie kritéria C.1 sa považuje úspešné vyškolenie najmenej jedného doktoranda v danom alebo
príbuznom študijnom odbore a školenie najmenej jedného doktoranda po úspešnom absolvovaní
dizertačnej skúšky v danom alebo príbuznom študijnom odbore.
b) Na plnenie kritérií C.2 a C.3 sa započítavajú len výskumné projekty. V prípade, že sa nedá jednoznačne
určiť charakter projektu, za výskumný projekt je možné považovať taký projekt, ktorého prevažná časť
výstupov má charakter vedeckovýskumnej publikačnej činnosti.
c) Na plnenie kritérií C.2 a C.3 sa nezapočítajú projekty riešené v rámci interných (univerzitných,
fakultných) grantových schém.
d) Po splnení minimálnych kritérií C.3 môže byť účasť na riešení ďalších medzinárodných výskumných
projektov vykazovaná pre potreby plnenia kritéria C.2.
e) V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA sa vyžaduje, aby bol výkon činností na
plnenie kritéria vedecká škola v adekvátnom rozsahu realizovaný vo vzťahu k FBI UNIZA. Medzi takéto
činnosti patrí najmä školenie doktorandov na FBI UNIZA, preukázateľná spolupráca na príprave
vedeckovýskumných projektov, ktoré boli schválené na riešenie, alebo spolupráca na riešení
vedeckovýskumných projektov s participáciou FBI UNIZA a podobne.
f)

Plnenie jednotlivých kritérií nie je zastupiteľné, okrem prípadu uvedeného v bode d).

D. Ohlasy a ocenenia
a) Za citáciu sa považuje uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. Odkazom je
údaj opisujúci prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho identifikáciu a na
umožnenie lokalizácie. Môže ísť o citáciu registrovanú, resp. neregistrovanú v citačnom indexe.
b) Pre potreby plnenia kritéria D.3 vedenie výskumných a vzdelávacích projektov sa pozícia zástupcu
vedúceho projektu započítava koeficientom 0,5.
c) Pri medzinárodnom projekte sa za vedenie projektu považuje buď vedenie celého konzorcia domácich
a zahraničných partnerov (napr. ak je FBI UNIZA zodpovedným riešiteľom, resp. nositeľom projektu),
alebo vedenie výskumného tímu participujúceho na riešení projektu v úlohe projektového partnera
(zohľadňuje sa len vedenie tímu ako celku, nie vedenie jednotlivých pracovných balíkov alebo úloh).
d) Za iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou možno považovať:
1) riešenie vzdelávacích projektov,
2) vedecký garant konferencie, resp. člen vo vedeckom výbore konferencie,
3) organizačný garant významnej medzinárodnej vedeckej konferencie,
4) garant študijného programu,
5) vyžiadané prednášky na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách,
6) členstvo v redakčných radách domácich a zahraničných vedeckých časopisov,
7) členstvo vo vedeckovýskumných komisiách grantových agentúr, resp. posudzovanie grantových
projektov,
8) členstvo v pracovných skupinách akreditačnej komisie,
9) členstvo v odborových komisiách pre 3. stupeň VŠ vzdelávania,
10) členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností,
11) cena významnej inštitúcie na Slovensku alebo v zahraničí, resp. zahraničnej univerzity, resp.
významné ocenenie praxou,
12) udelený patent, vynález alebo úžitkový vzor,
13) participácia na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov na národnej a medzinárodnej
úrovni,
14) participácia na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

4

e) V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA sa vyžaduje, aby bol výkon činností na

plnenie kritéria C.3 Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou v adekvátnom rozsahu
realizovaný vo vzťahu k FBI UNIZA. Medzi takéto činnosti patrí najmä členstvá v radách a komisiách FBI
UNIZA, spoluorganizácia konferencií, a podobne.
Záverečné ustanovenia

1) Návrh kritérií na získanie titulu docent a titulu profesor na Fakulte bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline bol prerokovaný Vedeckou radou Fakulty bezpečnostného inžinierstva
UNIZA dňa 25. 1. 2017.
2) Vedecká rada UNIZA schválila návrh kritérií na získanie titulu docent a titulu profesor na Fakulte
bezpečnostného inžinierstva UNIZA dňa 20. 4. 2017 a týmto dňom nadobúdajú platnosť. Účinnosť
nadobúdajú dňom zverejnenia.
3) Dňom 20. 4. 2017 sa rušia Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „profesor“ na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA schválené Vedeckou
radou UNIZA dňa 20. 2. 2014.

V Žiline 20. 4. 2017
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. v. r.
dekan

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. v. r.
rektorka
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