VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ A KONKRÉTNE PODMIENKY FAKULTY PSYCHOLÓGIE
PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
NA OBSADZOVANIE MIEST PROFESOROV A DOCENTOV
(podľa § 30 ods. 1 písm. h) i.) zákona o vysokých školách)
Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) schvaľuje Vedecká rada Fakulty psychológie
PEVŠ v Bratislave všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov a konkrétne
podmienky na obsadzovanie miest profesorov na Fakulte psychológie PEVŠ a predkladá ich na
schválenie Vedeckej rade Paneurópskej vysokej školy1.

Čl. 1
Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov
na Fakulte psychológie PEVŠ
1.

2.

3.

1
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Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický
titul v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom
študijnom odbore. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je
vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia
viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore2.
Funkčné miesto profesora alebo docenta môže obsadiť uchádzač:
a) ktorý získal vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent na Paneurópskej
vysokej škole po splnení platných kritérií na vymenovanie za profesora alebo
habilitáciu na docenta, alebo
b) ktorý získal vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent na inej vysokej škole v
SR alebo v zahraničí, pričom preukázal porovnateľné plnenie platných kritérií
Fakulty psychológie PEVŠ na vymenovanie za profesora alebo na habilitáciu na
docenta.
Uchádzač o miesto profesora musí:
a) v období od získania svojho vedecko-pedagogického titulu vyškoliť alebo školiť
doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, na ktorý
bol schválený ako školiteľ;
b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných alebo recenzovaných
zahraničných (medzinárodných) a domácich vedeckých periodikách;
c) preukázať v dobe od získania svojho vedecko-pedagogického titulu profesor
kontinuálnu vedeckú aktivitu, vyjadrenú aj primeraným nárastom publikačnej
činnosti, vrátane kvality publikácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií
zhodnotí výberová komisia;
d) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu profesor nárast plnenia
kritérií citačných ohlasov, vrátane kvality citácií. Primeranosť nárastu plnenia
týchto kritérií zhodnotí výberová komisia;
e) preukázať aktivitu, samostatnosť a schopnosť spolupráce pri navrhovaní,
projektovaní a riešení vedecko-výskumných grantov a projektov;

§ 12 ods. 1 písm. h), i) zákona o vysokých školách
§ 75 ods. 6 zákona o vysokých školách

1

4.

f) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v študijných odboroch, ktoré sú
akreditované na Fakulte psychológie PEVŠ podľa § 75, ods. 4 Zákona o vysokých
školách;
g) spĺňať predpoklady zúčastniť sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného odboru
alebo študijného programu a ich súčastí, ktoré sa uskutočňujú na Fakulte
psychológie PEVŠ;
h) Uchádzač o miesto profesora musí byť v čase výberového konania alebo v ostatných
troch rokoch hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom projektu dotovaného
domácou alebo zahraničnou grantovou agentúrou
Uchádzač o funkčné miesto docenta musí:
a) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných alebo recenzovaných
zahraničných (medzinárodných) a domácich vedeckých periodikách;
b) preukázať v dobe od získania svojho vedecko-pedagogického titulu docent
kontinuálnu vedeckú aktivitu, vyjadrenú aj primeraným nárastom publikačnej
činnosti, vrátane kvality publikácií. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií
zhodnotí výberová komisia;
c) preukázať v dobe od získania svojho vedecko-pedagogického titulu docent nárast
plnenia kritérií citačných ohlasov, vrátane kvality citácií. Primeranosť nárastu
plnenia týchto kritérií zhodnotí výberová komisia;
d) preukázať aktivitu, samostatnosť a schopnosť spolupráce pri navrhovaní,
projektovaní a riešení vedecko-výskumných grantov a projektov;
e) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v študijných odboroch, ktoré sú
akreditované na Fakulte psychológie PEVŠ;
f) spĺňať predpoklady zúčastniť sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného odboru
alebo študijného programu a ich súčastí, ktoré Fakulta psychológie PEVŠ realizuje.

Čl. 2
Konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov na Fakulte psychológie PEVŠ
1.

2.
3.
4.

Obsadzovanie miest profesorov na Fakulte psychológie PEVŠ sa uskutočňuje podľa
vnútorného predpisu vydaného v súlade s § 48, ods. 1 písmeno c) zákona č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. Zásad výberového
konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na
Paneurópskej vysokej škole3.
Výberové konanie na funkciu profesora vypisuje rektor PEVŠ na základe žiadosti
podanej dekanom Fakulty psychológie PEVŠ.
Uchádzač musí spĺňať všetky všeobecné kritériá ustanovené v článku 1.
V prípade, že sa o miesto profesora neuchádza žiadny uchádzač s vedecko-pedagogickým
titulom profesor, môže toto miesto získať vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedeckopedagogický titul docent a u ktorého je objektívny predpoklad získať vedeckopedagogický titul profesor. V takom prípade sa počas vykonávania funkcie profesora
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Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných
a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov na Paneurópskej vysokej škole.
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5.

stáva mimoriadnym profesorom PEVŠ. Ak získa počas svojho pôsobenia vo funkcii
profesora vedecko-pedagogický titul profesor, stáva sa riadnym profesorom.
Ak je úspešným uchádzačom profesor, ktorý doposiaľ pôsobil v tejto funkcii na inej
vysokej škole, alebo ukončil vymenúvacie konanie na inej vysokej škole, dekan Fakulty
psychológie PEVŠ predloží návrh na prijatie za profesora rektorovi PEVŠ na
prerokovanie a schválenie návrhu v Správnej rade vysokej školy.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1.

2.

Pracovné povinnosti profesorov a docentov sú stanovené zákonom o VŠ4 a sú uvedené,
vrátane zaradenia do príslušných platových tried, v Katalógu pracovných činností PEVŠ,
ktorý tvorí prílohu Platového poriadku PEVŠ5.
Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov a konkrétne
podmienky na obsadzovanie miest profesorov boli schválené na zasadnutí Vedeckej rady
Fakulty psychológie PEVŠ dňa 25.4.2013 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia vo
vedeckej rade Paneurópskej vysokej školy dňa 27.6.2013.

V Bratislave dňa 27.6.2013.
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§ 75 ods. 4 a 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
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Platový poriadok PEVŠ
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