
ZOZNAM DOKUMENTOV POŽADOVANÝCH OD UCHÁDZAČA  

K   HABILITAČNÉMU KONANIU NA FEM SPU V NITRE 

ODBOR 3.3.16 EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 

3.3.11 ODVETVOVÉ A PRIEREZOVÉ EKONOMIKY 

 
 

 

Uchádzač predkladá:  

a) žiadosť o udelenie titulu docent 

b) profesijný životopis 

c) habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach, (podľa Smernice SPU o záverečných 

a habilitačných prácach 36/2013) 

d) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa 

e) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (§ 54 ods. 15 a 

16 a § 110 ods. 4 zákona) ak ide o žiadosť o priznanie vedecko-pedagogického titulu 

(§ 76 ods. 3 zákona) 

f) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v 

tejto činnosti (§ 75 ods. 8 zákona) 

g) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých 

prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných 

technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, 

vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké 

práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a 

prednáškových pobytov doma a v zahraničí, (overený riaditeľkou knižnice SPU 

v prípade interných zamestnancov SPU; externí uchádzači o habilitácie predložia 

zoznam potvrdený dekanom fakulty, príp. zodpovednou osobou knižnice, ktorá 

eviduje publikačnú činnosť) 

h) doklad o dosiahnutom pedagogickom vzdelaní 

i)  prehľad pedagogickej činnosti (pedagog. činnosť po jednotlivých rokoch, ktoré 

uchádzač dokladuje; prehľad je potrebné odovzdať potvrdený vedúcim pracoviska 

uchádzača) 

j) zoznam školených a ukončených bakalárov a diplomantov 

k)  prehľad citácií a ohlasov na vedecké práce 

l) tabuľku plnenia minimálnych kritérií na habilitačné konanie  

m) návrh na troch oponentov 

n) návrh troch tém habilitačnej prednášky (VR schváli jednu z troch navrhnutých tém) 
 

Pozn.: 

Materiály je potrebné dodať v 3 vyhotoveniach 

V prípade, že niektorá z publikácií nie je evidovaná v knižnici SPU, je potrebné predložiť aj originál 

publikácie. V prípade, ak uchádzač je zo zahraničia je potrebné doložiť aj „Recognition of Higher 

Education“ z MŠVV a Š SR 
 
 

 

tabulka_plnenia_min_kriterii.pdf

