UNIVERZITA VETERINÁRRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V
KOŠICIACH
________________________________________________________________

Zásady postupu získavania vedecko-pedagogických titulov docent a
profesor na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vnútorný predpis þ. 26

V súlade so zákonom þ. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválila Vedecká rada Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dĖa 11.04.2013

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri habilitaþnom konaní a inauguraþnom
konaní na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súlade s vyhláškou
Ministerstva školstva Slovenskej republiky þ. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení
neskorších predpisov (ćalej len „vyhláška“) vydanej na vykonanie zákona þ. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ćalej len „zákon“).
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ýl. 1
Habilitaþné konanie
Habilitaþné konanie v zmysle vyhlášky zaþína podaním písomnej žiadosti o udelenie
titulu docent predsedovi Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach (ćalej len „VR“). Uchádzaþ o habilitáciu v žiadosti uvedie študijný odbor,
v ktorom sa o získanie titulu docent uchádza.
K žiadosti uchádzaþ pripojí:
- habilitaþnú prácu v štyroch vyhotoveniach (monografia alebo monotematická práca
prinášajúca nové vedecké výsledky alebo súbor publikovaných vedeckých prác
doplnený komentárom; môže byĢ so súhlasom predsedu VR predložená aj v cudzom
jazyku a vtedy musí obsahovaĢ zhrnutie v slovenskom jazyku),
- profesijný životopis podĐa predpísaného vzoru,
- osvedþenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupĖa,
- osvedþenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupĖa,
- prehĐad pedagogickej þinnosti na vysokej škole a prehĐad dosiahnutých výsledkov v
tejto þinnosti,
- zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, uþebníc,
uþebných textov, prehĐad riešených vedeckých a výskumných úloh, zoznam
udelených patentov a autorských osvedþení, prehĐad preukázateĐných citácií
a ohlasov na publikované práce, prehĐad prednášok a prednáškových pobytov na
iných domácich a zahraniþných vysokých školách.
Ak predseda VR zistí, že k žiadosti nie sú pripojené všetky predpísané náležitosti, vyzve
uchádzaþa o habilitáciu na odstránenie nedostatkov. Uchádzaþ o habilitáciu je povinný
v stanovenej primeranej dobe (maximálne jeden rok) nedostatky odstrániĢ. Poþas tejto
doby je habilitaþné konanie prerušené. Ak uchádzaþ o habilitáciu v stanovenej dobe
neodstráni zistené nedostatky, habilitaþné konanie sa skonþí.
Ak ide o študijný odbor, v ktorom UVLF nemá priznané právo uskutoþĖovaĢ habilitaþné
konanie, alebo ak sa po preskúmaní plnenia schválených kritérií UVLF na získanie titulu
docent zistí, že uchádzaþ nespĎĖa niektorú z podmienok podĐa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6
zákona, predseda VR do štyroch mesiacov od zaþatia habilitaþného konania vráti (so
súhlasom VR) uchádzaþovi žiadosĢ s odôvodnením a pripojenými dokladmi ku žiadosti
a habilitaþné konanie skonþí.
Ak predseda VR nezistí žiadne formálne nedostatky žiadosti alebo neplnenie podmienok
podĐa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona, do šiestich mesiacov od zaþiatku habilitaþného
konania so súhlasom VR vymenuje troch oponentov a trojþlennú habilitaþnú komisiu
z odborníkov v danom študijnom odbore tak, aby najviac jeden þlen komisie a najviac
jeden oponent bol zamestnancom UVLF. Najmenej jeden oponent a predseda habilitaþnej
komisie musia v þase vymenovania za oponenta, resp. predsedu habilitaþnej komisie
pôsobiĢ na vysokej škole vo funkcii profesora v študijnom odbore, v ktorom sa habilitácia
koná, alebo v príbuznom študijnom odbore. Ćalší oponenti a þlenovia habilitaþnej
komisie musia v þase vymenovania za oponentov, resp. þlenov habilitaþnej komisie
pôsobiĢ na vysokej škole vo funkcii docenta v študijnom odbore, v ktorom sa habilitácia
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koná, alebo v príbuznom študijnom odbore, alebo sú významnými odborníkmi
v študijnom odbore, v ktorom sa habilitácia koná, alebo v príbuznom študijnom odbore.
Po schválení návrhu na menovanie habilitaþnej komisie a oponentov habilitaþnej práce vo
VR referát vedecko-výskumnej þinnosti a zahraniþných stykov vyhotoví menovacie
dekréty pre þlenov habilitaþnej komisie a pre oponentov. Oponentom okrem menovacích
dekrétov zašle habilitaþnú prácu s písomnou žiadosĢou o vypracovanie oponentských
posudkov. Oponenti habilitaþnej práce do troch mesiacov od vymenovania za oponentov
vypracujú a doruþia písomné posudky na habilitaþnú prácu. Oponentom sa pri
vypracovaní písomného posudku poskytuje informácia z centrálneho registra závereþných
prác, rigoróznych prác a habilitaþných prác o overení miery originality habilitaþnej
práce.
Habilitaþná komisia preskúma splnenie schválených kritérií UVLF uchádzaþom
o habilitáciu. Po obdržaní oponentských posudkov od všetkých oponentov a kladnom
výsledku preskúmania splnenia kritérií prostredníctvom referátu vedecko-výskumnej
þinnosti a zahraniþných stykov predloží návrh termínu na konanie habilitaþnej prednášky
a obhajoby habilitaþnej práce predsedovi VR. Predseda VR stanoví dátum, þas a miesto
konania habilitaþnej prednášky a dátum, þas a miesto konania obhajoby habilitaþnej práce
do deviatich mesiacov od zaþiatku habilitaþného konania a najneskôr 14 dní pred ich
konaním. Referát vedecko-výskumnej þinnosti a zahraniþných stykov zabezpeþí
uverejnenie oznamu o konaní prednášky a obhajoby habilitaþnej práce v dennej tlaþi, na
webovom sídle univerzity a webovom sídle urþenom ministerstvom školstva tak, ako to
urþil predseda VR. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko a pracovisko uchádzaþa,
názov habilitaþnej prednášky a názov habilitaþnej práce, dátum, þas a miesto konania
habilitaþnej prednášky a dátum, þas a miesto konania obhajoby habilitaþnej práce.
Habilitaþná prednáška, v ktorej uchádzaþ preukazuje najmä svoju pedagogickú
spôsobilosĢ, je verejná, uskutoþní sa v niektorej z posluchární UVLF za úþasti
habilitaþnej komisie a minimálne 5 þlenov VR najneskôr do desiatich mesiacov po zaþatí
habilitaþného konania.
Obhajoba habilitaþnej práce je verejná a bude sa konaĢ v deĖ habilitaþnej prednášky
uchádzaþa za úþasti habilitaþnej komisie, najmenej 2 oponentov habilitaþnej práce
a minimálne 5 þlenov VR. Pri obhajobe habilitaþnej práce uchádzaþ preukazuje odborné
zvládnutie problematiky riešenej v habilitaþnej práci, reaguje na pripomienky oponentov
a preukazuje celkový prehĐad v študijnom odbore, v ktorom sa habilitaþné konanie
uskutoþĖuje.
Habilitaþná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podĐa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona
plnenie kritérií UVLF pre habilitaþné konanie a na základe pripojených dokladov,
oponentských posudkov a odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitaþnej
prednášky a výsledku obhajoby habilitaþnej práce celkovo zhodnotí úroveĖ pedagogickej,
vedeckej a publikaþnej þinnosti uchádzaþa a najneskôr do jedného mesiaca po konaní
habilitaþnej prednášky a obhajoby habilitaþnej práce predloží predsedovi VR návrh
s odporúþaním udeliĢ uchádzaþovi titul docent v študijnom odbore, alebo návrh
s odporúþaním neudeliĢ uchádzaþovi titul docent v študijnom odbore.
VR prerokuje návrh habilitaþnej komisie najneskôr do šiestich mesiacov od jeho
doruþenia predsedovi VR za prítomnosti predsedu habilitaþnej komisie alebo ním
povereného þlena habilitaþnej komisie. Posúdi, þi uchádzaþ spĎĖa podmienky na udelenie
titulu docent a rozhodne o jeho udelení alebo o jeho neudelení uchádzaþovi. VR
rozhoduje o udelení alebo neudelení titulu docent uchádzaþovi tajným hlasovaním. Na
rozhodnutie sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas nadpoloviþnej väþšiny všetkých þlenov VR.
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11. Ak uchádzaþ podĐa rozhodnutia VR podmienky nespĎĖa, VR titul docent neudelí a jej
predseda písomne oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením uchádzaþovi do 30 dní od
rozhodnutia VR.
12. Ak VR rozhodne o udelení alebo neudelení titulu docent, rozhodnutie spolu s dokladmi
o predchádzajúcom priebehu habilitaþného konania doruþí predseda VR rektorovi do 30
dní od rozhodnutia. Rektor udelí uchádzaþovi titul docent do dvoch mesiacov od
doruþenia rozhodnutia VR. Dokladom o udelení titulu je dekrét. Tým sa habilitaþné
konanie konþí. Podrobnosti o obsahu a forme dekrétu musia byĢ v súlade s požiadavkami
uvedenými v § 3 ods. 2 a 3 vyhlášky.
13. UVLF zverejní na webovom sídle urþenom ministerstvom školstva:
a) dátum doruþenia žiadosti o habilitaþné konanie spolu s údajmi podĐa § 76 ods.10
písm. a) a b) zákona a názvom habilitaþnej práce do desiatich pracovných dní od
doruþenia žiadosti,
b) dátum, od ktorého je habilitaþné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byĢ
odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia
habilitaþného konania,
c) meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a pracovisko
oponentov habilitaþnej práce a þlenov habilitaþnej komisie, priþom vyznaþí, ktorý
z nich je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutoþĖuje, do
desiatich pracovných dní od schválenia príslušnou vedeckou radou,
d) návrh habilitaþnej komisie s odporúþaním udeliĢ alebo neudeliĢ uchádzaþovi titul
docent v odbore spolu s oponentskými posudkami do desiatich pracovných dní od jeho
predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady,
e) rozhodnutie príslušnej vedeckej rady vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva,
a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podĐa § 2 ods. 2 do desiatich
pracovných dní od potvrdenia doruþenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady
uchádzaþovi,
f) prezenþná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala, a to do
dĖa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,
g) dátum a dôvod skonþenia habilitaþného konania do desiatich pracovných dní od
skonþenia habilitaþného konania.
ýl. 2
Vymenúvacie (inauguraþné) konanie
1. Vymenúvacie konanie v zmysle vyhlášky zaþína podaním písomnej žiadosti
o vymenovanie za profesora predsedovi VR. Uchádzaþ o inauguráciu v žiadosti uvedie
študijný odbor, v ktorom sa o získanie titulu profesor uchádza.
K žiadosti uchádzaþ pripojí:
- profesijný životopis podĐa predpísaného vzoru,
- osvedþenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupĖa,
- osvedþenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzaþovi udelený titul docent alebo
rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta podĐa
osobitného predpisu (zákon þ. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení zákona þ. 560/2008 Z. z.),
- prehĐad pedagogickej þinnosti na vysokej škole a prehĐad dosiahnutých výsledkov v
tejto þinnosti,
- zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, uþebníc,
uþebných textov, prehĐad vyriešených vedeckých a výskumných úloh, zoznam
udelených patentov a autorských osvedþení, prehĐad preukázateĐných citácií
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a ohlasov na publikované práce, prehĐad prednášok a prednáškových pobytov na
iných domácich a zahraniþných vysokých školách,
- najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, uþebnice a uþebné texty.
Ak predseda VR zistí, že k žiadosti nie sú pripojené všetky predpísané náležitosti, vyzve
uchádzaþa o vymenúvacie konanie na odstránenie nedostatkov. Uchádzaþ o
o vymenúvacie konanie je povinný v stanovenej primeranej dobe (maximálne jeden rok)
nedostatky odstrániĢ. Poþas tejto doby je vymenúvacie konanie prerušené. Ak uchádzaþ o
vymenúvacie konanie v stanovenej dobe neodstráni zistené nedostatky, vymenúvacie
konanie sa skonþí.
Ak ide o študijný odbor, v ktorom UVLF nemá priznané právo uskutoþĖovaĢ
vymenúvacie konanie, alebo ak sa po preskúmaní plnenia schválených kritérií UVLF na
získanie titulu profesor zistí, že uchádzaþ nespĎĖa niektorú z podmienok podĐa § 76 ods. 5
a 7 zákona, predseda VR do štyroch mesiacov od zaþatia vymenúvacieho konania vráti
(so súhlasom VR) uchádzaþovi žiadosĢ s odôvodnením a pripojenými dokladmi ku
žiadosti a vymenúvacie konanie skonþí.
Ak predseda VR nezistí žiadne formálne nedostatky žiadosti alebo neplnenie podmienok
podĐa § 76 ods. 5 a 7 zákona, do šiestich mesiacov od zaþiatku vymenúvacieho konania
so súhlasom VR vymenuje troch oponentov a štvorþlennú inauguraþnú komisiu
z významných domácich odborníkov (aspoĖ jeden þlen inauguraþnej komisie musí byĢ
významný odborník zo zahraniþia) v danom študijnom odbore tak, aby najviac jeden þlen
komisie a najviac jeden oponent bol zamestnancom UVLF. Najmenej jeden oponent
a predseda inauguraþnej komisie musí v þase vymenovania za oponenta, resp. predsedu
inauguraþnej komisie pôsobiĢ na vysokej škole vo funkcii profesora v študijnom odbore,
v ktorom sa inaugurácia koná, alebo v príbuznom študijnom odbore. Ćalší oponenti a
þlenovia inauguraþnej komisie musia v þase vymenovania za oponentov, resp. þlenov
inauguraþnej komisie pôsobiĢ na vysokej škole vo funkcii profesora v študijnom odbore,
v ktorom sa inaugurácia koná, alebo v príbuznom študijnom odbore, alebo musia byĢ
významnými medzinárodne uznávanými vedeckými pracovníkmi v študijnom odbore,
v ktorom sa inaugurácia koná, alebo v príbuznom študijnom odbore.
Po schválení návrhu na menovanie inauguraþnej komisie a oponentov vo VR referát
vedecko-výskumnej þinnosti a zahraniþných stykov vyhotoví menovacie dekréty pre
þlenov inauguraþnej komisie a pre oponentov. Oponentom okrem menovacích dekrétov
zašle podklady pre vypracovanie oponentských posudkov s písomnou žiadosĢou o
vypracovanie oponentských posudkov. Oponenti do troch mesiacov od vymenovania za
oponentov vypracujú a doruþia písomné posudky k predloženej žiadosti.
Inauguraþná komisia preskúma splnenie schválených kritérií UVLF uchádzaþom
o vymenúvacie konanie. Po doruþení oponentských posudkov od všetkých oponentov a
kladnom výsledku preskúmania splnenia kritérií prostredníctvom referátu vedeckovýskumnej þinnosti a zahraniþných
stykov predloží návrh termínu na konanie
inauguraþnej prednášky predsedovi VR. Predseda VR stanoví dátum, þas a miesto
konania inauguraþnej prednášky do deviatich mesiacov od zaþiatku inauguraþného
konania a najneskôr 14 pred jej konaním. Referát vedecko-výskumnej þinnosti
a zahraniþných stykov zabezpeþí uverejnenie oznamu o konaní inauguraþnej prednášky
v dennej tlaþi, na webovom sídle univerzity a webovom sídle urþenom ministerstvom
školstva tak, ako to urþil predseda VR. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko
a pracovisko uchádzaþa, názov inauguraþnej prednášky a dátum, þas a miesto konania
inauguraþnej prednášky.
Inauguraþná prednáška, v ktorej uchádzaþ preukazuje najmä svoju pedagogickú
spôsobilosĢ, predstaví svoj celkový prínos v študijnom odbore a vyjadrí pohĐad na
súþasný stav študijného odboru a jeho perspektívy, je verejná, uskutoþní sa v niektorej z
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posluchární UVLF za úþasti VR, najmenej 3 þlenov inauguraþnej komisie a najmenej 2
oponentov najneskôr do desiatich mesiacov po zaþatí inauguraþného konania.
Inauguraþná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podĐa § 76 ods. 5 a 7 zákona, plnenie
kritérií UVLF pre inauguraþné konanie a na základe pripojených dokladov, oponentských
posudkov a odborného posúdenia úrovne prednesenej inauguraþnej prednášky celkovo
zhodnotí úroveĖ pedagogickej, vedeckej a publikaþnej þinnosti uchádzaþa a najneskôr do
jedného mesiaca po konaní inauguraþnej prednášky predloží predsedovi VR návrh
s odporúþaním schváliĢ návrh na vymenovanie uchádzaþa za profesora v študijnom
odbore alebo neschváliĢ návrh na vymenovanie uchádzaþa za profesora v študijnom
odbore.
VR prerokuje návrh inauguraþnej komisie najneskôr do šiestich mesiacov od jeho
predloženia inauguraþnou komisiou za prítomnosti predsedu inauguraþnej komisie alebo
ním povereného þlena inauguraþnej komisie. Posúdi, þi uchádzaþ spĎĖa podmienky na
vymenovanie za profesora a rozhodne o schválení alebo neschválení návrhu na
vymenovanie za profesora. VR rozhoduje o schválení návrhu na vymenovanie uchádzaþa
za profesora alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzaþa za profesora tajným
hlasovaním. Na schválenie návrhu sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas nadpoloviþnej väþšiny
všetkých þlenov VR.
Ak uchádzaþ podĐa rozhodnutia VR podmienky na vymenovanie za profesora nespĎĖa,
VR návrh neschváli a jej predseda písomne oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením
uchádzaþovi do 30 dní od rozhodnutia VR. Lehotu na prípadné opätovné predloženie
žiadosti o priznanie titulu profesor urþuje rokovací poriadok VR. Táto lehota nesmie byĢ
dlhšia ako tri roky.
Ak VR návrh na vymenovanie za profesora schváli, rektor UVLF predloží návrh spolu
s dokladmi o predchádzajúcom konaní (okrem najvýznamnejších vedeckých prác,
odborných prác, uþebníc a uþebných textov) ministrovi školstva Slovenskej republiky.
Výsledok písomne oznámi ministrovi a uchádzaþovi o vymenovanie za profesora do 30
dní od schválenia návrhu VR.
UVLF zverejní na webovom sídle urþenom ministerstvom školstva:
a) dátum doruþenia žiadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi podĐa § 76 ods.
10 písm. a) a b) zákona a zoznamom podĐa § 4 ods. 2 písm. f) do desiatich pracovných
dní od doruþenia žiadosti,
b) dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byĢ
odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia
vymenúvacieho konania,
c) meno, priezvisko, titul a pracovisko oponentov a þlenov inaugaþnej komisie, do
desiatich pracovných dní od ich schválenia príslušnou vedeckou radou, priþom
vyznaþí, ktorý z nich
1. je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutoþĖuje,
2. je zahraniþným odborníkom,
3. pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore.
d) návrh inauguraþnej komisie s odporúþaním schváliĢ návrh na vymenovanie uchádzaþa
za profesora v odbore alebo neschváliĢ návrh na vymenovanie uchádzaþa za profesora
v odbore do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej
vedeckej rady,
e) rozhodnutie príslušnej vedeckej rady vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva,
a lehoty na prípadné opätovné podanie žiadosti podĐa § 2 ods. 2 do desiatich
pracovných dní od potvrdenia doruþenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady
uchádzaþovi,
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f) prezenþná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na
vymenovanie profesora, a to do dĖa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,
g) dátum a dôvod skonþenia vymenúvacieho konania do desiatich pracovných dní od
skonþenia vymenúvacieho konania.
13. Údaje podĐa § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a vyhlášky zverejĖuje UVLF na webovom
sídle urþenom ministerstvom školstva o každom konaní samostatne a v chronologickom
poradí, v akom nastali rozhodujúce skutoþnosti.
ýl. 3
Osobitné ustanovenie
1. Splnenie podmienok na udelenie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor
posudzuje VR na základe kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu
profesor schválených podĐa § 12 ods. 1 písm. e) zákona. Na žiadosĢ ministerstva sa po
rozhodnutí VR k splneniu týchto kritérií vyjadruje Akreditaþná komisia.
2. UVLF zverejĖuje v lehotách ustanovených vo vyhláške na dobu 5 rokov odo dĖa
skonþenia habilitaþného konania alebo konania na vymenovanie profesora na webovom
sídle urþenom ministerstvom.
a) údaje z profesijného životopisu uchádzaþa habilitaþného konania alebo uchádzaþa na
vymenovanie profesora v rozsahu:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2. akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,
3. rok narodenia,
4. údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ćalšom akademickom raste a absolvovanom
ćalšom vzdelávaní,
5. údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej þinnosti,
6. údaje o odbornom zameraní,
7. údaje o publikaþnej þinnosti,
8. ohlasy na vedeckú prácu,
9. poþet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteĐom s urþením, koĐkí z nich
štúdium ku dĖu vyhotovenia životopisu riadne skonþili,
b) názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutoþĖuje,
c) tému habilitaþnej práce alebo inauguraþnej prednášky,
d) údaje o oponentoch, najmä ich meno a priezvisko, akademický titul a vedeckopedagogický titul,
e) oponentské posudky,
f) zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na udelenie vedecko-pedagogického
titulu docent alebo návrh na vymenovanie profesora, a to v rozsahu meno a priezvisko
þlena vedeckej rady, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a vedecké
hodnosti; ak þlen vedeckej rady vysokej školy nie je þlenom akademickej obce tejto
vysokej školy, uvádza sa aj názov zamestnávateĐa tohto þlena,
g) rozhodnutie vedeckej rady po skonþení habilitaþného konania alebo konania na
vymenúvanie profesora,
h) ćalšie údaje o priebehu habilitaþného konania alebo konania na vymenovanie
profesora.
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ýl. 4
Závereþné ustanovenie
1. NeoddeliteĐnou súþasĢou vnútorného predpisu þ. 26 - Zásady postupu získavania
vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach sú:
a) kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor,
1. návrh na zaþatie habilitaþného konania v zmysle § 1 vyhlášky - príloha þ. 1
kritérií,
2. návrh na zaþatie inauguraþného konania v zmysle § 4 vyhlášky - príloha þ. 2
kritérií,
b) profesijný životopis podĐa predpísaného vzoru.
2. Ruší sa vnútorný predpis þ. 26 - Postup pri habilitaþnom a inauguraþnom konaní na
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach schválený AS UVL dĖa 02. 05. 2006
a VR UVL dĖa 27. 06. 2006.
3. Vnútorný predpis þ. 26 - Zásady postupu získavania vedecko - pedagogických titulov
docent a profesor na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
nadobúda platnosĢ a úþinnosĢ dĖom 11.04.2013, po schválení vo Vedeckej rade
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

V Košiciach dĖa 11.04.2013

prof. MVDr. Emil Pilipþinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
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Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov
docent a profesor

PodĐa § 12 ods. 1 písm. e) zákona þ. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ćalej len „zákon“) a podĐa vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky þ. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, (ćalej len
„vyhláška“) Vedecká rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
schválila tieto Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent
ýl. 1

Kvalifikaþné predpoklady
1. Úspešne ukonþené vysokoškolské štúdium a získanie akademického titulu.
2. Úspešne ukonþené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosĢ kandidát vied
(CSc.), resp. doktor vied (DrSc.).
3. Uchádzaþ je bezúhonnou a uznávanou vedeckou osobnosĢou v odborných kruhoch v
danom študijnom odbore.
ýl. 2

Pedagogická þinnosĢ
1. V rámci pedagogickej þinnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) kontinuálna pedagogická þinnosĢ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore,
v ktorom sa v zmysle zákona uskutoþĖuje habilitaþné konanie;
b) autorstvo alebo spoluautorstvo uþebných textov;
c) vedenie bakalárskych alebo diplomových prác študentov.
2. Minimálne požiadavky na kritériá pedagogickej þinnosti sú uvedené v prílohe þ. 1.
ýl. 3

Vedecko-výskumná þinnosĢ
1. V rámci vedecko-výskumnej þinnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) autorstvo alebo
spoluautorstvo pôvodných vedeckých prác uverejnených
v karentovaných þasopisoch, odborných recenzovaných þasopisoch a zborníkoch
vþítane;
b) uchádzaþ musí byĢ prvým autorom minimálne v 2 karentovaných prácach;
c) ohlasy na publikaþnú þinnosĢ v databázach SCI a citácie mimo SCI;
d) úþasĢ na riešení grantových projektov.
2. Minimálne požiadavky na kritériá vedecko-výskumnej þinnosti sú uvedené v prílohe þ. 1.

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor
ýl. 4

Kvalifikaþné predpoklady
1. Úspešne ukonþené vysokoškolské štúdium a získanie akademického titulu.
2. Úspešne ukonþené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosĢ kandidát vied
(CSc.), resp. doktor vied (DrSc.).
3. Habilitácia v odbore, v ktorom sa vymenovanie uskutoþĖuje, resp. v príbuznom odbore.
4. Uchádzaþ:
a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole;
b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo originálnej
všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce;
c) je bezúhonnou a v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou
osobnosĢou, jeho vedecké práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony dosiahli
aj medzinárodné uznanie.
ýl. 5

Pedagogická þinnosĢ
1. V rámci pedagogickej þinnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) kontinuálna pedagogická þinnosĢ;
b) autorstvo alebo spoluautorstvo uþebných textov;
c) vedenie bakalárskych alebo diplomových prác, vedenie doktorandov, ktorým bol
udelený titul „PhD.“ a zároveĖ príprava ćalších doktorandov.
2. Minimálne požiadavky na kritériá pedagogickej þinnosti sú uvedené v prílohe þ. 2.

ýl. 6

Vedecko-výskumná þinnosĢ
1. V rámci pedagogickej þinnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) autorstvo alebo spoluautorstvo vedeckých monografií;
b) autorstvo alebo
spoluautorstvo pôvodných vedeckých prác uverejnených
v karentovaných þasopisoch, odborných recenzovaných þasopisoch a zborníkoch
vþítane;
c) uchádzaþ musí byĢ prvým autorom minimálne v 5-ich karentovaných prácach;
d) ohlasy na publikaþnú þinnosĢ v databázach SCI a citácie mimo SCI;
e) úþasĢ na riešení domácich a zahraniþných grantových projektov;
f) uchádzaþ musí byĢ zodpovedným riešiteĐom aspoĖ jedného grantu.
2. Minimálne požiadavky na kritériá vedecko-výskumnej þinnosti sú uvedené v prílohe þ. 2.

ýl. 7

Spoloþné a závereþné ustanovenia
1. Splnenie týchto kritérií nezakladá nárok na zaþatie resp. na úspešné ukonþenie
habilitaþného konania alebo konania na vymenovanie za profesora.
2. Vo výnimoþných prípadoch, najmä ak ide o prekroþenie niektorých kritérií a za
podmienky, že to neovplyvní kvalitatívnu úroveĖ uchádzaþa o habilitáciu alebo
vymenovanie, je možná odôvodnená a racionálna kompenzácia v prípade nenaplnenia
jedného kritéria naplnením iných (vyšších) kritérií.
3. Pri habilitácii docentov splnenie podmienok podĐa § 1 ods. 2 vyhlášky a splnenie platných
kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na UVLF v Košiciach preskúma
verifikaþná komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom
návrhu (príloha þ. 1), ktorý predloží predsedovi Vedeckej rady UVLF.
4. Pri vymenovaní za profesorov splnenie podmienok podĐa § 4 ods. 2 vyhlášky a splnenie
platných kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor na UVLF v Košiciach
preskúma verifikaþná komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie
v písomnom návrhu (príloha þ. 2), ktorý predloží predsedovi Vedeckej rady UVLF.
ýl. 8
Tieto Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach nadobudli úþinnosĢ dĖom ich schválenia
Vedeckou radou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dĖa 11.4.2013

V Košiciach dĖa 11.4.2013

prof. MVDr. Emil Pilipþinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
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Profesijný životopis
Meno a priezvisko, rodné priezvisko,
titul
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ćalší
akademický rast
Ćalšie vzdelávanie
Priebeh zamestnaní
Priebeh pedagogickej þinnosti
(pracovisko/predmety)
Odborné alebo umelecké zameranie
Publikaþná þinnosĢ vrátane rozsahu
(autorské hárky) a kategórie evidencie
(napr. AAB, podĐa vyhlášky MŠVVaŠ
SR
e. 456/2012 Z.z.)
1. monografia
2. uþebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú /umeleckú prácu
Poþet doktorandov: školených
ukonþených
(neplatí pre habilitaþné konanie)
Kontaktná adresa



Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Doplnok č. 1
k Zásadám postupu získavania vedecko-pedagogických titulov docent
a profesor na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vnútorný predpis č. 26

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválila Vedecká rada Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 09.12.2014

1

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Kritérií používaných pri posudzovaní
spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov zo dňa 05.04.2013 schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR, sa upravujú Zásady postupu získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zo dňa 11.04.2013.
Čl. I.
Čl. 4 „Záverečné ustanovenie“ bod 1) sa mení :
1. Neoddeliteľnou súčasťou vnútorného predpisu č. 26 – Zásady postupu získavania
vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach sú Kritériá na získavanie vedecko-pedagogických
titulov docent a profesor s prílohami vedenými pod písm. a) až c):
a) Návrh na začatie habilitačného konania v zmysle § 1 vyhlášky – príloha č. 1,
b) Návrh na začatie vymenúvacieho konania v zmysle § 4 vyhlášky – príloha č. 2,
c) Profesijný životopis podľa predpísaného vzoru - príloha č. 3.
Čl. II.
1. Kritériá na získavanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor k Zásadám
postupu získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zo dňa 11.04.2013 sa rušia a
nahrádzajú sa Kritériami na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor
schválenými vo Vedeckej rade Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach dňa 09.12.2014.
2. Kritériá na získavanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor sú súčasťou
tohto doplnku.
3. Doplnok č. 1 k Zásadám postupu získavania vedecko-pedagogických titulov docent
a profesor na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zo dňa
11.04.2013 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 09.12.2014, po schválení vo Vedeckej
rade Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
V Košiciach dňa 09.12.2014

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor

2

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Komenského 73, 041 81 Košice

_____________________________________________________________

Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov
docent a profesor
Podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor,
(ďalej len „vyhláška“) Vedecká rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach schválila tieto Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent
a profesor na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent
Čl. 1

Kvalifikačné predpoklady
1. Úspešne ukončené vysokoškolské štúdium a získanie akademického titulu.
2. Úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied
(CSc.), resp. doktor vied (DrSc.).
3. Uchádzač je bezúhonnou a uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch v
danom študijnom odbore.
Čl. 2

Publikačná činnosť
1. V rámci publikačnej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) autorstvo alebo spoluautorstvo pôvodných vedeckých a odborných recenzovaných prác
v časopisoch a zborníkoch;
b) uchádzač musí mať minimálne 8 karentovaných prác, z toho musí byť prvým alebo
korešpondujúcim autorom minimálne v 2 karentovaných prácach;
2. Ostatné kritériá na publikačnú činnosť sú uvedené v prílohe č. 1.
Čl. 3

Pedagogická činnosť
1. U uchádzača o titul docent sa vyžaduje vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby
najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v rozsahu
najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času, najmä vedenie prednášok
z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem
vyučovania.
2. Ostatné kritériá na pedagogickú činnosť sú uvedené v prílohe č. 1.

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor
Čl. 4

Kvalifikačné predpoklady
1. Úspešne ukončené vysokoškolské štúdium a získanie akademického titulu.
2. Úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied
(CSc.), resp. doktor vied (DrSc.).
3. Habilitácia v odbore, v ktorom sa vymenovanie uskutočňuje, resp. v príbuznom odbore.
4. Uchádzač:
a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole;
b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo originálnej
všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce;
c) je bezúhonnou a v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou
osobnosťou, jeho vedecké práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony dosiahli
aj medzinárodné uznanie.
Čl. 5

Publikačná činnosť
1. V rámci publikačnej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) autorstvo alebo spoluautorstvo vedeckých monografií;
b) autorstvo alebo spoluautorstvo pôvodných vedeckých a odborných recenzovaných prác
v časopisoch a zborníkoch;
c) uchádzač v študijných odboroch z oblasti výskumu 13. vedy o živej prírode musí mať
minimálne 8 výstupov kategórie A;
d) uchádzač v študijných odboroch z oblasti výskumu 18. lekárske, farmaceutické a
nelekárske zdravotnícke vedy alebo z oblasti výskumu 20. veterinárske vedy musí mať
minimálne 40 vedeckých prác, z toho minimálne 5 výstupov kategórie A; uchádzač je
prvým alebo korešpondujúcim autorom výstupu; minimálne 3 práce musia byť
uverejnené v časopisoch s predpísaným IF;
e) uchádzač musí byť prvým alebo korešpondujúcim autorom minimálne v 5-ich
karentovaných prácach;
f) ostatné kritériá na publikačnú činnosť sú uvedené v prílohe č. 2.
2. V oblasti výskumu 13. vedy o živej prírode sa do kategórie A zaraďujú:
a) vedecké práce evidované v databázach WOS a CC s IF 0,8 a vyšším;
b) vedecké monografie zásadného významu pre oblasť výskumu vydané vo svetovom
jazyku v zahraničnom vydavateľstve, alebo vydané vo vydavateľstve Veda;
c) udelený patent v zahraničí;
d) vedecké dielo (objav) svetového významu;
e) kapitoly vo vedeckých monografiách zásadného významu pre oblasť výskumu, resp.
v monografiách vydaných vo svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve, alebo
vydavateľstve Veda.
3. V oblasti výskumu 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy sa do
kategórie A zaraďujú:
a) vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách vedeckej literatúry
zverejnených na webovej adrese http://cms.creps/pokyny-crepc.aspx alebo v ostatných
renomovaných zahraničných vydavateľstvách;

b) štúdie v publikáciách charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
vedeckej
literatúry
zverejnených
na
webovej
adrese
http://cms.creps/pokyny-crepc.aspx alebo v ostatných renomovaných zahraničných
vydavateľstvách;
c) kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
vedeckej literatúry zverejnených na webovej adrese http://cms.creps/pokyny-crepc.aspx
alebo v ostatných renomovaných zahraničných vydavateľstvách;
d) vedecké práce v časopisoch (impakt faktor ≥ 0,91);
e) prijatá prihláška patentu v zahraničí.
4. V oblasti výskumu 20. veterinárske vedy sa do kategórie A zaraďujú:
a) vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách vedeckej literatúry
zverejnených na webovej adrese http://cms.creps/pokyny-crepc.aspx alebo v ostatných
renomovaných zahraničných vydavateľstvách;
b) štúdie v publikáciách charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
vedeckej
literatúry
zverejnených
na
webovej
adrese
http://cms.creps/pokyny-crepc.aspx alebo v ostatných renomovaných zahraničných
vydavateľstvách;
c) kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
vedeckej literatúry zverejnených na webovej adrese http://cms.creps/pokyny-crepc.aspx
alebo v ostatných renomovaných zahraničných vydavateľstvách;
d) vedecké práce v časopisoch (impakt faktor ≥ 0,49);
e) prijatá prihláška patentu v zahraničí.
Čl. 6

Pedagogická činnosť
1. U uchádzača o titul profesor sa vyžaduje 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.
2. Ostatné kritériá pedagogickej činnosti sú uvedené v prílohe č. 2.
Čl. 7

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Splnenie týchto kritérií nezakladá nárok na začatie resp. na úspešné ukončenie
habilitačného konania alebo konania na vymenovanie za profesora.
2. Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov schválené Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu dňa 05.04.2013 neumožňujú nahradenie požadovaných minimálnych
kritérií plnením iných kritérií.
3. Pri habilitácii docentov splnenie podmienok podľa § 1 ods. 2 vyhlášky a splnenie platných
kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach preskúma verifikačná komisia. Svoj záver o splnení alebo
nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu (príloha č. 1), ktorý predloží predsedovi
Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

4. Pri vymenovaní za profesorov splnenie podmienok podľa § 4 ods. 2 vyhlášky a splnenie
platných kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach preskúma verifikačná komisia. Svoj záver
o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu (príloha č. 2), ktorý predloží
predsedovi Vedeckej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Čl. 8

Schválenie kritérií
Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli schválené Vedeckou radou Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 09.12.2014.

V Košiciach dňa 09.12.2014

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

Príloha č. 1

NÁVRH

na začatie habilitačného konania v zmysle § 1 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov
Uchádzač:
Dátum narodenia:
Pracovisko:
Vzdelanie (rok, škola, odbor):
Vysokoškolské (druhý stupeň):
Vysokoškolské (tretí stupeň):
Doterajšie zamestnanie (roky, organizácia, pracovné zaradenie):
Študijný odbor pre habilitačné konanie:
Kritériá publikačnej činnosti:

- vedecké monografie:
- publikácie v CC časopisoch:
- publikácie v odb. a ved. časopisoch:
- ved. práce publikované v zborníkoch:
- abstrakty publikované v zborníkoch:
- postery publikované v zborníkoch:
- citácie spolu:
z toho citácie SCI:
- granty (VEGA, KEGA, APPV a iné):
- granty zahraničné:

Limit
8
10
15
10
5
23
8
1
-

Plnenie

Verifikačná komisia:
predseda:
člen:
člen:

Kritériá pedagogickej činnosti:
prax*1:

Limit

- kontinuálna pedagogická
780 hod.
- učebnice knižné (počet/AH*2):
*2
- učebné texty – skriptá (počet/AH ): 2/2 AH
- iná študijná literatúra*3
2
- vedenie bak. a dipl. prác (počet) :
5
- počet ukončených doktorandov:
- výchova doktoranda pokračujúca:
- garant študijného predmetu:
- zavedenie nových št. predmetov:
-

Plnenie

Vyjadrenie VK:
Komisia
predsedovi VR UVLF v Košiciach
predložiť žiadosť na rokovanie VR UVLF v Košiciach
Dňa:
podpis predsedu VK: ...............................

Návrh komisie pre habilitačné konanie:
predseda:
člen:
člen:
oponent:
oponent:
oponent:
Poznámka:

– kontinuálna pedagogická prax v rozsahu 780 hod. priamej výučby
– autorský hárok (AH) - 20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov.
*3 – literatúra na kompaktných diskoch, materiály na e-learning, webové sídlo a pod.
*1
*2

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prorektor pre VVČ a ZS
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor UVLF v Košiciach a predseda VR UVLF v Košiciach

Príloha č. 2

NÁVRH

na začatie vymenúvacieho konania v zmysle § 4 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov
Uchádzač:
Dátum narodenia:
Pracovisko:
Vzdelanie (rok, škola, odbor):
Vysokoškolské (druhý stupeň):
Vysokoškolské (tretí stupeň):
Habilitácia (rok, téma):
Doterajšie zamestnanie (roky, organizácia, pracovné zaradenie):
Študijný odbor pre vymenúvacie konanie:
Kritériá publikačnej činnosti:

- vedecké monografie:
- publikácie v CC časopisoch:
- publikácie v odb. a ved. časopisoch:
- ved. práce publikované v zborníkoch:
- abstrakty publikované v zborníkoch:
- postery publikované v zborníkoch:
- citácie spolu :
z toho citácie SCI:
- granty (VEGA, KEGA, APPV a iné):
- granty zahraničné:
Verifikačná komisia:
predseda:
člen:
člen:

Limit
1
18
20
30
25
5
70
30
2/1*1

Plnenie

Kritériá pedagogickej činnosti:
prax*2:

- kontinuálna pedagogická
- učebnice knižné (počet/AH*3):
- učebné texty – skriptá(počet/AH*3):
- iná študijná literatúra*4:
- počet ukončených doktorandov
- vedenie bak. a dipl. prác (počet):
- garant študijného predmetu:
- zavedenie nových št. predmetov:

Limit

780 hod.
1/2 AH
5/5 AH
5
2
10
áno
áno

Plnenie

-

Vyjadrenie VK:
Komisia
predsedovi VR UVLF v Košiciach
predložiť žiadosť na rokovanie VR UVLF v Košiciach
Dňa:
podpis predsedu VK: ...............................

Návrh vymenúvacej komisie :
predseda:
člen:
člen:
člen:
oponent:
oponent:
oponent:
Poznámka:

– z toho jeden ako zodpovedný riešiteľ grantu
– 3 - ročná kontinuálna pedagogická prax v rozsahu 780 hodín priamej výučby po získaní titulu docent
*3 – autorský hárok (AH) - 20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov
*4 – literatúra na kompaktných diskoch, materiály na e-learning, webové sídlo a pod.
*1
*2

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prorektor pre VVČ a ZS

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor UVLF v Košiciach a predseda VR UVLF v Košiciach

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Komenského 73, 041 81 Košice

____________________________________________________________
Príloha č. 3

Profesijný životopis
Meno a priezvisko, rodné priezvisko,
titul
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast
Ďalšie vzdelávanie
Priebeh zamestnaní
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)
Odborné alebo umelecké zameranie
Publikačná činnosť vrátane rozsahu
(autorské hárky) a kategórie evidencie
(napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVV a Š
SR č. 456/2012 Z.z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú /umeleckú prácu
Počet doktorandov: školených
ukončených
(neplatí pre habilitačné konanie)
Kontaktná adresa

