VEDECKÁ RADA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
V BRATISLAVE
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia požiadaviek podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“
Fakulty psychológie PEVŠ
V súlade s § 47d a s § 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 schválila Vedecká
rada Paneurópskej vysokej školy tieto kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej „kritériá na získanie titulu docent“) a kritériá
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“
(ďalej „kritériá na získanie titulu profesor“) dňa 27.6.2013.

Kritériá na získanie titulu docent
Čl. 1
Pedagogická prax
1. Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov
a) uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
b) náplňou vyučovacej činnosti sú najmä prednášky, semináre, praktické cvičenia,
vedenie diplomových prác, konzultácie a tvorba študijnej literatúry v odbore,
v ktorom sa uskutočňuje habilitácia, alebo v príbuznom odbore.
2. Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov
Uchádzač o vedecko-pedagogický titul „docent“ musí preukázať naplnenie najmenej 6 hodín
kontaktnej výučby odborného asistenta týždenne, po dobu najmenej 5 rokov.
Čl. 2
Dokladovanie vedeckej produktivity
Za rozhodujúce sa považujú výstupy uchádzača v danom alebo príbuznom odbore, v ktorom
sa uchádza o habilitáciu. Hodnotí sa stav, aktuálny k dátumu podania žiadosti uchádzača o
habilitáciu.
Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým:

a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa Vyhlášky MŠ SR
456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „vyhláška“). Do úvahy sa berú len tie
výstupy, ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače alebo
prijaté do tlače,
b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom a
spoluriešiteľom,
c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa „vyhlášky“.
Nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a ohlasov môže byť nahradené
zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak.
Čl. 3
Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú:
1. Vedecké publikácie a vysokoškolské učebnice
a) jedna vedecká monografia (AAA, AAB), ktorá predstavuje vedecký prínos v danom
alebo príbuznom študijnom odbore, knižne vydaná v domácom alebo zahraničnom
vydavateľstve.
b) pätnásť pôvodných vedeckých publikácií (ABA, ABB, ABC, ABD, ADC, ADD,
ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFK, AFL, AGI) vo
vedeckých periodikách a vedeckých zborníkoch v danom alebo príbuznom študijnom
odbore. Domáce zborníky musia byť recenzované. Z toho najmenej dve vedecké
publikácie v zahraničí (ABA, ABC, ADC, ADE, ADM, AEC) vo svetovom jazyku
podľa odbornej profilácie uchádzača a najmenej jedna vedecká publikácia
v karentovanom časopise (ADC, ADD) alebo v časopise indexovanom v databáze
Web of Science alebo SCOPUS (ADM, ADN).
2. Pedagogické a odborné publikácie
a) jedna vysokoškolská učebnica (ACA, ACB),
b) alebo dvoch skrípt alebo učebných textov (BCI, ACC, ACD),
c) desať odborných publikácií v časopisoch a zborníkoch. Za odborné publikácie sa
považujú aj odborné encyklopédie a slovníky, odborné a umelecké preklady a recenzie
(BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, BDA, BDB, BDC, BDD, BDE, BDF, BDM,
BDN, BEE, BEF, EAI, EAJ, EDI, EDJ, FAI, GAI, GHG).
Čl. 4
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je dvadsať (z toho päť
zahraničných) citácií alebo recenzií uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných
publikácií.

Čl. 5
Zahraničné aktivity
Vedecká rada Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy môže zohľadniť výsledky
vedecko-pedagogickej spolupráce uchádzača so zahraničnými pracoviskami. Osobitne sa
zohľadňujú:
a) prednášky v cudzom jazyku na zahraničných univerzitných pracoviskách,
konferenciách
b) významný podiel na organizovaní medzinárodných vedecko-výskumných
a pedagogických podujatí,
c) aktívna participácia na činnosti medzinárodných organizácií.

Kritériá na získanie titulu profesor
Čl. 6
Pedagogická prax
1. Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov
a) uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších ustanovení,
b) náplňou vyučovacej činnosti sú najmä pravidelné prednášky (celosemestrové alebo
ucelené bloky), vedenie diplomových prác, školenie doktorandov, skúšanie, tvorba
študijnej literatúry, semináre, praktické cvičenia a konzultácie v odbore, v ktorom sa
uskutočňuje vymenúvacie konanie, alebo v príbuznom odbore.
2. Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov
Uchádzač o vedecko-pedagogický titul „profesor“ musí preukázať naplnenie najmenej 5
hodín kontaktnej výučby docenta týždenne, po dobu najmenej 5 rokov, pričom celková
pedagogická prax na vysokej škole v odbore, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie,
alebo v príbuznom odbore, sa vyžaduje v rozsahu najmenej 6 rokov.
Čl. 7
Dokladovanie vedeckej produktivity
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom alebo príbuznom odbore,
v ktorom sa uchádza o vymenovanie za profesora. Hodnotí sa stav, aktuálny k dátumu
podania žiadosti uchádzača o vymenúvacie konanie.
Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým:
a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa Vyhlášky MŠ SR
456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „vyhláška“). Do úvahy sa berú len tie výstupy,
ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté do
tlače,

b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom a
spoluriešiteľom,
c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa „vyhlášky“.
Nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a ohlasov môže byť nahradené
zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak.
Čl. 8
Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú:
1. Vedecké publikácie a vysokoškolské učebnice
a) dve vedecké monografie (AAA, AAB), ktoré predstavujú vedecký prínos v danom
alebo príbuznom študijnom odbore, knižne vydané v domácom alebo zahraničnom
vydavateľstve.
b) tridsaťpäť pôvodných vedeckých publikácií vo vedeckých periodických časopisoch,
editovaných knihách a vedeckých recenzovaných zborníkoch (ABA, ABB, ABC,
ABD, ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD,
AFK, AFL, AGI) v danom alebo príbuznom študijnom odbore . Z toho najmenej päť
vedeckých publikácií v zahraničí (ABA, ABC, ADC, ADE, ADM, AEC) vo
svetovom jazyku podľa odbornej profilácie uchádzača a najmenej tri vedecké
publikácie v karentovanom časopise (ADC, ADD) alebo v časopise indexovanom
v databáze Web of Science alebo SCOPUS (ADM, ADN).
2. Pedagogické a odborné publikácie
a) dve vysokoškolské učebnice (ACA, ACB), alebo štyri skriptá alebo učebné texty (BCI,
ACC, ACD),
b) dvadsať odborných publikácií v časopisoch a zborníkoch. Za odborné publikácie sa
považujú aj odborné encyklopédie a slovníky, odborné a umelecké preklady a recenzie
(BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, BDA, BDB, BDC, BDD, BDE, BDF, BDM,
BDN, BEE, BEF, EAI, EAJ, EDI, EDJ, FAI, GAI, GHG).
Čl. 9
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je štyridsaťpäť (z toho
desať zahraničných) citácií alebo recenzií uchádzačových vedeckých, pedagogických a
odborných publikácií.
Čl. 10
Vedecká škola uchádzačov o titul profesor
Formovanie vedeckej školy uchádzača sa dokladuje úspešným ukončením štúdia najmenej
jedného doktoranda v čase podania žiadosti o vymenúvacie konanie, najmenej jedným

doktorandom po dizertačnej skúške a školenie najmenej jedného doktoranda po absolvovaní
dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore v čase podania žiadosti o vymenúvacie
konanie.
Čl. 11
Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor
a) Súčasťou materiálov uchádzača o vedecko-pedagogický titul „profesor“ sú posudky
najmenej dvoch zahraničných profesorov alebo popredných odborníkov v danom
odbore.
b) Pre zahraničných posudzovateľov pripraví uchádzač vlastný výber aspoň piatich
publikácií v cudzom jazyku (podľa profilácie uchádzača).
c) Zahraničných posudzovateľov oslovuje so žiadosťou o posúdenie rektor PEVŠ na
návrh dekana fakulty.
d) Ak uchádzač najmenej dvojnásobne prevyšuje požadovaný minimálny počet
zahraničných ohlasov na publikačnú činnosť najmenej z troch krajín, nevyžadujú sa
vyjadrenia zahraničných posudzovateľov.
Čl. 12
Záverečné ustanovenie
Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor na Fakulte
psychológie Paneurópskej vysokej školy boli schválené vo Vedeckej rade FPs PEVŠ dňa
25.4.2013 a nadobúdajú účinnosť dňom opätovného schválenia vo Vedeckej rade
Paneurópskej vysokej školy dňa 27.6.2013.

