Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP
Zoznam podkladov k žiadosti o začatie habilitačného konania
Habilitačné konanie začína podaním žiadosti

o udelenie titulu docent,

ktorú uchádzač podáva písomne predsedovi vedeckej rady FEP BVŠP. Uchádzač
uvedie študijný odbor, v ktorom sa o získanie titulu uchádza. Uchádzači, ktorí nie
sú zamestnancami BVSP

a pedagogickú činnosť vykonávajú na inej fakulte,

priložia odporúčanie dekana príslušnej fakulty.
K žiadosti uchádzač pripojí
a) habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach. Habilitačná práca môže byť
predložená ako
- monografia alebo
- monotematická práca, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
- súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom.
- habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu vedeckej rady aj v
cudzom jazyku.
Súhrn habilitačnej práce sa predkladá v slovenskom i anglickom jazyku.
b) životopis - 5x (kontakty - tel., e-mail, pracovné zaradenie, pracovisko)
c) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
- 1x + 4 neoverené kópie
d) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa
(CSc., resp. PhD.) alebo o získaní vedeckej hodnosti (DrSc.) - 1x + 4 neoverené
kópie
e) prehľad pedagogickej činnosti a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto
činnosti v danom študijnom odbore – vedenie prednášok, vedenie seminárov
a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v
prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných
materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných
praxí študentov, skúšanie na štátnych skúškach v bakalárskych študijných
programoch.
f) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác,
učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných
technických projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov
a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce,
odborné práce, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí,
spracovať podľa Tabuľky Kritériá - 5x

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác s uvedením citácií a
ohlasov spracuje Akademická knižnica FEP na základe uchádzačom dodaných podkladov.
Podklady sa vypracujú v zmysle Smernice MŠ SR Smernica č. 8/2007-R z 31. mája 2007
o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov a v súlade
s internými pravidlami BVŠP o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej
činnosti

g) zoznam a stručnú charakteristiku najvýznamnejších vedeckých prác,
odborných prác alebo učebníc a učebných textov - 5x
h) zoznam vedeckých projektov – grantov s uvedením ich výsledkov
(zodpovedný riešiteľ, spoluriešiteľ)
i) tri navrhované témy habilitačnej prednášky - 1x

