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Dátum schválenia kritérií vedeckou radou SPU v Nitre - 5.5.2014 
 Názov kritéria doc. prof. Poznámka 
1 Pedagogická činnosť    
1.1 Pedagogická činnosť v odbore (roky) 51 101  
1.2 Vysokoškolské učebnice (počet/AH) 0 1/5  
1.3 Vysokoškolské skriptá, učebné texty (počet/AH) 1/3 2/6 Možnosť substitúcie kategóriou 1.2 
1.4 Počet vedených bakalárov alebo diplomantov, ktorí 

úspešne ukončili štúdium 
10 15  

1.5 Počet vedených doktorandov, ktorí úspešne ukončili 
štúdium 

0 2  

1.6 Garant predmetu (rozvíjanie, učenie, tvorba študijných 
materiálov, skúšanie) 

0 1  

2 Publikácie    
2.1 Vedecké publikácie spolu 35 55  
2.1.1 z toho vedecké publikácie kategórie A2 3 6  
2.1.1.1 z toho publikácie s IF ≥ 0,25 1 2  
3 Konferencie    
3.1 Aktívna účasť na vedeckých konferenciách spolu 6 12  
3.1.1 z toho aktívna účasť na medzinárodných vedeckých 

konferenciách 
3 6 Medzinárodne uznávaná kvalita  

4 Citácie    
4.1 Citácie spolu 15 30  
4.1.1 z toho citácie registrované v WoS alebo Scopus 5 10  
5 Vedecké projekty    
5.1 Hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ vedeckých 

projektov spolu 
2 6  

5.1.1 z toho hlavný riešiteľ vedeckých projektov 1 3  
5.1.2 z toho hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ 

medzinárodných vedeckých projektov 
0 2  

1 
 Požiadavkou na získanie titulu profesor je vykonávanie pedagogickej činnosti 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. 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 najmenej 
polovice ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo semináre 
a viedol doktorandov. 

 Požiadavkou na získanie titulu docent je vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od 
získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie 
seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania. 

 U uchádzačov mimo FEM SPU v Nitre (FEM) sa požaduje preukázanie spolupráce napríklad vo forme 
výberových prednášok, projektovej činnosti či publikovania so zamestnancami FEM. 

  
2 
 článok v niektorom časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze WOS alebo Scopus  ako 

špičková medzinárodná kvalita; zvyčajne sa za špičkovú medzinárodnú kvalitu považuje výstup vo vedeckom 
časopise s HI ≥10 alebo IF ≥ 0.25IFM 

 článok v niektorom zborníku svetového kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom 
vydavateľstve; zvyčajne evidovanom vo WOS alebo Scopus  

 monografia vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley,  
a pod.) 

 štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydanom v renomovanom zahraničnom 
vydavateľstve 

 kapitola v monografii vydaná v zahraničnom renomovanom vydavateľstve 
 


